
การแจ้งวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ค้า/คู่ค้า/คู่สัญญา 
 

ล าดับ ประเภทของข้อมูลท่ีเก็บ รวบรวม ใช้ วัตถุประสงค์ในการเกบ็ รวบรวม และ
ใช้  

ฐานในการอ้างอิง 

1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ช่ือ-สกุล,ต ำแหน่งงำน,    
ท่ีอยู,่ หมำยเลขโทรศพัท-์โทรสำร, อีเมล, รูปถ่ำย, 
ขอ้มูลบนบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง 
เป็นตน้ และขอ้มูลส่วนบคุคลอื่นใดท่ีเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลให้ไวแ้ก่บริษทั 

1. เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั 
 
 

2. เพื่อใชใ้นกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรท ำสัญญำอนัเก่ียวเน่ืองกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั เช่น กำร
ตรวจสอบตวัตนของคู่สัญญำและผูมี้
อ ำนำจลงนำมของบริษทัคู่สัญญำ, กำร
ประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของ
คู่สัญญำ, กำรคดัเลือกคู่สัญญำ,     กำร
เขำ้ท ำสัญญำและกำรบริหำรสัญญำ 
เป็นตน้  
 
3. เพื่อตรวจสอบและยนืยนัตวัตน
เก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมหรือนิติกรรม
สัญญำ   
 
4. เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรด ำเนินกำร
เก่ียวกบั Know Your Customer และ/
หรือ Due Diligence ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงกำร
ตรวจสอบสถำนะกิจกำร หรือกำร
ตรวจสอบประวติัรูปแบบอืน่ ๆ เพื่อ
กำรประเมินควำมเหมำะสม หรือกำร
พิจำรณำควำมเส่ียง ก่อนกำรตดัสินใจ
เขำ้ท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ร่วมกนั กำร
พิสูจน์และกำรยืนยนัตวัตน และหรือ
กำรตรวจสอบอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจ
และกำรรับมอบอ ำนำจในกำรลงนำม
ขอ้ตกลงหรือสัญญำใด ๆ กบับริษทั 
 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 
 
 

ฐำนกำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐำนกำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
 
 
 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ขอ้มูลติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่ส ำเนำทะเบียนบำ้น           
เบอร์โทรศพัท ์เบอร์โทรสำร อีเมล ต ำแหน่งท่ีอยู ่ผู ้
ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้ 



 
 
5. เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย (Stakeholders) ของบริษทั และ/
หรือใชข้อ้มูลเพื่อกำรบริหำร
ควำมสัมพนัธ์ หรือกำรติดต่อ
ประสำนงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั 
 
6. เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรทำงธุรกิจ เช่น 
ติดต่อ นดัพบ เขำ้พบ ประชุม ร่วม
พบปะพูดคุยทำงธุรกิจเก่ียวกบัสินคำ้
หรือบริกำร และโครงกำรต่ำง ๆ ของ 
บริษทั หรือโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
บริษทั รวมถึงกำรบนัทึกรำยละเอยีด
เก่ียวกบักำรติดต่อดงักล่ำว 
 
7. เพื่อพิจำรณำค ำขอเขำ้ร่วมโครงกำร
ของบริษทั หรือโครงกำรท่ีบริษทั
ร่วมกบับุคคลภำยนอกหรือหน่วยงำน
รำชกำร และด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรดงักล่ำว 

 
 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 
 
 
 
 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 
 
 
 
 
 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 

3 ขอ้มูลทำงกำรเงิน เช่น เลขท่ีบญัชีธนำคำร รำยละเอียด
บญัชีธนำคำร ฯลฯ  

เพื่อด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรช ำระเงิน
ตำมสัญญำ  

ฐำนค ำขอก่อนเขำ้ท ำสัญญำ 
และควำมยินยอม 

 

 

 

 



 

4 ขอ้มูลบญัชีผูใ้ช ้Social Media (เช่น อีเมล, ไลน์ไอดี 
ฯลฯ) 

1. เพ่ือติดต่อประสำนงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกบริษทั ท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 
 
2. เพื่อกำรเก็บและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ของเจำ้ของขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือ-นำมสกุล 
ต ำแหน่ง หน่วยงำน และภำพถ่ำย-
ภำพเคล่ือนไหวทีเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนและกิจกรรมของบริษทั 
เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ผำ่น
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น อีเมลภำยใน บริษทั
และบริษทัในกลุ่ม เวบ็ไซตข์อง บริษทั 
Facebook LINE YouTube หรือส่ือ
ออนไลน์อื่น ๆ ของบริษทั หรือส่ืออื่น 
ๆ เช่น โทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์      เป็นตน้ 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 
 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 

5 ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมระหว่ำงบริษทัและบริษทัใน
กลุ่ม รวมถึงขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมกำรอบรม สัมมนำ 
กิจกรรม หรือโครงกำรอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัจดัขึ้น โดยอำจมี
กำรบนัทึกภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว และหรือเสียง
ระหว่ำงกำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือกิจกรรม
ดงักล่ำว 

1. เพื่อด ำเนินกำรวำงแผน กำรรำยงำน 
และกำรคำดกำรณ์ทำงธุรกิจ กำร
บริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบักำร
ตรวจสอบ และกำรบริหำรจดักำร
ภำยในองคก์ร  
 
2. เพื่อกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรโอน
สิทธิ หนำ้ท่ี และผลประโยชน์ใด ๆ 
เช่น กำรควบรวมกิจกำร กำรแยก หรือ 
กำรโอนกิจกำร หรือซ่ึงไดก้ระท ำโดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 
 
3. เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรด ำเนินกำร
เก่ียวกบั Know Your Customer และ/
หรือ Due Diligence ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษทัรวมถึงกำร
ตรวจสอบสถำนะกิจกำร หรือกำร
ตรวจสอบประวติัรูปแบบอืน่ ๆ เพื่อ
กำรประเมินควำมเหมำะสม หรือกำร
พิจำรณำควำมเส่ียง ก่อนกำรตดัสินใจ
เขำ้ท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ร่วมกนั  
กำรพิสูจน์และกำรยืนยนัตวัตน และ
หรือกำรตรวจสอบอ ำนำจ กำรมอบ
อ ำนำจและกำรรับมอบอ ำนำจในกำร
ลงนำมขอ้ตกลงหรือสัญญำใด ๆ กบั
บริษทั 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 
 
 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 
 

 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 



6 ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นอื่น ๆ เพื่อกำรด ำเนินคดีหรือกำรบงัคบั
คดี เช่น สถำนภำพกำรสมรส ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
เป็นตน้ 

1. เพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย กำรมอบอ ำนำจและกำรรับ
มอบอ ำนำจ กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใช้
สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำร
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
กำรด ำเนินคดีต่ำง ๆ ตลอดจนกำร
ด ำเนินกำรเพื่อบงัคบัคดีตำมกฎหมำย 
2. เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือ
กำรปฏิบติัตำมหมำยศำล หนงัสือ หรือ
ค ำส่ังของหน่วยงำน องคก์รอิสระ หรือ
เจำ้พนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีและอ ำนำจตำม
กฎหมำย เช่น กำรปฏิบติัตำม
หมำยเรียก หมำยอำยดั ค  ำส่ังของศำล 
เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ อยักำร หน่วยงำน
รำชกำร  รวมถึงกำรรำยงำนหรือ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น หน่วยงำน
รำชกำร หรือองคก์รอิสระ เช่น 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำร
พลงังำน กระทรวงพลงังำน 
กรมสรรพำกร กรมท่ีดิน ส ำนกังำน
กำรตรวจเงินแผน่ดิน ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือ
ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฐำนควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 

7 ขอ้มูลสุขภำพเพื่อกำรคดักรองโรค รวมถึง Covid-19 
ส ำหรับกำรเขำ้พ้ืนท่ีของส ำนกังำน/พ้ืนท่ีปฏิบติักำร  

เพื่อประโยชนด์ำ้นสุขอนำมยั และ
ติดตำมเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์โรค
ระบำด 

ฐำนระงบัอนัตรำยต่อชีวิต/
ร่ำงกำย/สุขภำพ 

 
8 ขอ้มูลทำงเทคนิค เช่น ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่นในกำรเขำ้

ระบบ, IP Address, Media Access Control, ขอ้มูลคุกก้ี
, คู่มือกำรใชง้ำนระบบ , ขอ้มูลกำรใชง้ำนเวบ็ไซต ์ 
รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรใชง้ำนระบบ
ของบริษทั 

เพื่อกำรตรวจสอบภำยในบริษทั บริษทั
ในเครือ และป้องกนักำรกระท ำ
ควำมผิด เพื่อป้องกนักำรทุจริตและ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม รวมถึง
ป้องกนักำรกระท ำควำมผิด หรือกำร
กระท ำท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

ฐำนควำมจ ำเป็นประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

 

9 กำรบนัทึกภำพโดยกลอ้งวงจรปิด CCTV เพื่อรักษำควำมปลอดภยัในบริเวณ
อำคำร หรือสถำนท่ี จำกกำร
บนัทึกภำพดว้ยระบบกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) 

ฐำนควำมจ ำเป็นประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมำย 

 


