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นโยบายการคุ
มครองข
อมูลส�วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต"อไปนี้จะเรียกว"า “บริษัท”
ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ*มครองข*อมูลส"วนบุคคล จึงได*จัดทำนโยบายการคุ*มครองข*อมูล
ส"วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ข้ึน โดยนโยบายนี้ได*อธิบายถึงวิธีการท่ีบริษัท
ปฏิบัติต"อข*อมูลส"วนบุคคล เช"น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช* การเป?ดเผย รวมถึงสิทธิ
ต"าง ๆ ของเจ*าของข*อมูลส"วนบุคคล เปBนต*น เพ่ือให*เจ*าของข*อมูลได*รับทราบถึงนโยบายในการ
คุ*มครองข*อมูลส"วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต"อไปนี้ 

 

1. คำนิยาม 

“ข
อมูลส�วนบุคคล” หมายถึง ข*อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทำให*สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได*ไม"ว"า
ทางตรงหรือทางอ*อม แต"ไม"รวมถึงข*อมูลผู*ถึงแก"กรรมโดยเฉพาะ 

“ข
อมูลส�วนบุคคลอ�อนไหว” หมายถึง ข*อมูลท่ีเปBนเรื่องส"วนบุคคลโดยแท*ของบุคคล แต"มีความ
ละเอียดอ"อนและอาจสุ"มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย"างไม"เปBนธรรม เช"น เชื้อชาติ เผ"าพันธุH ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข*อมูลสุขภาพ ความพิการ ข*อมูลสหภาพแรงงาน ข*อมูลพันธุกรรม ข*อมูลชีวภาพ หรือข*อมูลอ่ืนใด 
ซึ่งกระทบต"อเจ*าของข*อมูลส"วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุ*มครองข*อมูลส"วน
บุคคลประกาศกำหนด 
 

2. การเก็บรวบรวมข
อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข*อมูลส"วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงคH ขอบเขต และใช*วิธีการท่ีชอบ
ด*วยกฎหมายและเปBนธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท"าท่ีจำเปBนแก"การดำเนินงาน
ภายใต*วัตถุประสงคHของบริษัทเท"านั้น ท้ังนี้ บริษัทจะดำเนินการให*เจ*าของข*อมูล รับรู* ให*ความ
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ยินยอมทางอิเล็กทรอนิกสH หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีท่ีบริษัทจัดเก็บข*อมูลส"วนบุคคล
อ"อนไหวของเจ*าของข*อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ*าของข*อมูลโดยชัดแจ*งก"อนทำการเก็บ
รวบรวม เว*นแต"การเก็บข*อมูลส"วนบุคคลและข*อมูลส"วนบุคคลอ"อนไหวจะเข*าข*อยกเว*นตามท่ี
พระราชบัญญัติคุ*มครองข*อมูลส"วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดไว* 
 

3. วัตถปุระสงค3ในการเก็บรวบรวม หรือใช
ข
อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช*ข*อมูลส"วนบุคคลของเจ*าของข*อมูล เพ่ือประโยชนHในการ
ดำเนินงานของบริษัท เช"น การจัดซื้อจัดจ*าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนิน
กิจกรรมบริษัท การติดต"อประสานงานต"าง ๆ หรือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการทำงานให*มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช"น การจัดทำฐานข*อมูล วิเคราะหHและพัฒนากระบวนการดำเนินงานของ
บริษัท และเพ่ือวัตถุประสงคHอ่ืนใดท่ีไม"ต*องห*ามตามกฎหมาย และ/หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข*องต"อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช*ข*อมูลดังกล"าว
ตามระยะเวลาเท"าท่ีจำเปBนตามวัตถุประสงคHท่ีได*แจ*งเจ*าของข*อมูลหรือตามท่ีกฎหมายกำหนดไว*
เท"านั้น 

บริษัทจะไม"กระทำการใด ๆ แตกต"างจากท่ีระบุในวัตถุประสงคHของการเก็บรวบรวมข*อมูล เว*นแต" 

(1) ได*แจ*งวัตถุประสงคHใหม"ให*แก"เจ*าของข*อมูลทราบ และได*รับความยินยอมจากเจ*าของข*อมูล 

(2) เปBนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข*อมูลส"วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง 

4. การเป8ดเผยข
อมูลส�วนบุคคล 
 
บริษัทจะไม"เป?ดเผยข*อมูลส"วนบุคคลของเจ*าของข*อมูลไปให*บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม 
และจะเป?ดเผยตามวัตถุประสงคHท่ีได*มีการแจ*งไว* อย"างไรก็ดี เพ่ือให*เปBนประโยชนHต"อการ
ดำเนินงานของบริษัทและการให*บริการแก"เจ*าของข*อมูล บริษัทอาจมีความจำเปBนในการเป?ดเผย
ข*อมูลส"วนบุคคลของเจ*าของข*อมูล ให*แก"บริษัทในเครือ หรือบุคคลอ่ืนท้ังในและต"างประเทศ เช"น 
ผู*ให*บริการต"าง ๆ ท่ีต*องดำเนินงานท่ีเก่ียวข*องกับข*อมูลส"วนบุคคล โดยในการเป?ดเผยข*อมูลส"วน
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บุคคลให*แก"บุคคลดังกล"าว บริษัทจะดำเนินการให*บุคคลเหล"านั้นเก็บรักษาข*อมูลส"วนบุคคลไว*เปBน
ความลับ และไม"นำไปใช*เพ่ือวัตถุประสงคHอ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษัทได*กำหนดไว* 

นอกจากนี้ บริษัทอาจเป?ดเผยข*อมูลส"วนบุคคลของเจ*าของข*อมูล ภายใต*หลักเกณฑHท่ีกฎหมาย
กำหนด เช"น การเป?ดเผยข*อมูลต"อหน"วยงานราชการ หน"วยงานภาครัฐ หน"วยงานกำกับดูแล 
รวมถึงในกรณีท่ีมีการร*องขอให*เป?ดเผยข*อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช"น การร*องขอข*อมูล
เพ่ือการฟVองร*องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร*องขอจากหน"วยงานเอกชน หรือ
บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข*องกับกระบวนการทางกฎหมาย 

 
5. แนวทางในการดำเนินการคุ
มครองข
อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทจะกำหนดมาตรการต"าง ๆ รวมถึงมาตรการด*านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข*อมูล
ส"วนบุคคลท่ีสอดคล*องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑH และแนวปฏิบัติด*านการคุ*มครองข*อมูล
ส"วนบุคคลให*แก"พนักงานของบริษัทและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข*อง รวมถึงสนับสนุนและส"งเสริมให*
พนักงานมีความรู*และตระหนักถึงหน*าท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา 
การใช* และการเป?ดเผยข*อมูลส"วนบุคคลของเจ*าของข*อมูล โดยพนักงานของบริษัทต*องปฏิบัติตาม
นโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ*มครองข*อมูลส"วนบุคคลตามท่ีบริษัทกำหนดไว* เพ่ือให*บริษัท
สามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ*มครองข*อมูลส"วนบุคคลได*อย"างถูกต*องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. สิทธิของเจ
าของข
อมูลส�วนบุคคล 

เจ*าของข*อมูลส"วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต"อไปนี้ 

(6.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข*อมูลส"วนบุคคลท่ีได*ให* 
ความยินยอมไว* ท้ังนี้ การเพิกถอนความยินยอมย"อมไม"ส"งผลกระทบต"อการเก็บรวบรวม ใช* หรือ
เป?ดเผยข*อมูลส"วนบุคคลท่ีได*ให*ความยินยอมไว*แล*ว 
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(6.2) สิทธิในการเข*าถึงข*อมูลส"วนบุคคลและขอทำสำเนาข*อมูลส"วนบุคคล รวมถึงการขอให*เป?ดเผย
การได*มาซึ่งข*อมูลส"วนบุคคลท่ีไม"ได*ให*ความยินยอม 

(6.3) สิทธิในการแก*ไขข*อมูลส"วนบุคคลให*ถูกต*อง 

(6.4) สิทธิในการลบข*อมูลส"วนบุคคล 

(6.5) สิทธิในการระงับการใช*ข*อมูลส"วนบุคคล 

(6.6) สิทธิในการให*โอนย*ายข*อมูลส"วนบุคคล 

(6.7) สิทธิในการคัดค*านการประมวลผลข*อมูลส"วนบุคคล 

เจ*าของข*อมูลสามารถขอใช*สิทธิดังกล"าวข*างต*นได* โดยยื่นคำร*องขอใช*สิทธิต"อบรษัิทเปBนลาย
ลักษณHอักษรหรือผ"านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสHตาม แบบฟอรHมท่ีบริษัทกำหนด ผ"าน “ช"อง
ทางการติดต"อของบริษัท” ด*านล"าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ*งผลการพิจารณาตามคำร*องฯ 
ของเจ*าของข*อมูล ภายใน 30 วัน นับแต"วันท่ีได*รับคำร*องฯ ดังกล"าว ท้ังนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิ
ของเจ*าของข*อมูลได*ในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดไว* 
 

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ
มครองข
อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก*ไขนโยบายนี้เปBนครั้งคราวเพ่ือให*สอดคล*องกับข*อกำหนดตาม
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข*อเสนอแนะและความคิดเห็นจาก
หน"วยงานต"าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ*งการเปลี่ยนแปลงให*ทราบอย"างชัดเจน ก"อนจะเริ่ม
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง 
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8. การติดต�อสอบถาม  

หากท"านมีข*อสงสัยหรือข*อกังวลใด ๆ เก่ียวกับนโยบายคุกก้ี ท่ีระบุไว*ข*างต*นโปรดอย"าลังเลท่ีจะ
ติดต"อ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ผ"านรายละเอียดการติดต"อ
ด*านล"าง: 

เจ
าหน
าที่คุ
มครองข
อมูลส�วนบุลคล 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 
ถึง: เจ*าหน*าท่ีคุ*มครองข*อมูลส"วนบุคคล / Data Protection Officer 
อีเมล : dpo@securitas.co.th 
29/1 อาคารป?ยะเพลสหลังสวนยูนิต 2AB ชั้น 2 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

นายดาเนี่ยล ฮอล3ทสูย                                                                                                            
ประธานบริษัท 

 

นโยบายความเปEนส�วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช
ตั้งแต� 1 มิถุนายน 2022 เปEนต
นไป 


