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แนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์จำกัด (มหาชน) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของ บริษัทฯ 

 

1. ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภท

ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัว

ประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย อายุ ตำแหน่ง

งาน รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face 

Recognition) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทุพพลภาพ ซึ่ง

บริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ 

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 

1.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราเงินเดือน หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ประวัติสินเชื่อ

ทั้งที่เป็นสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และ/หรือสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอ่ืน ข้อมูลการชำระหนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลการทำงานของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผล

งาน การปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสารสนเทศและ

เว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ 

1.5 ข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว 

ข้อมูลของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการ

ปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนากรณีติดต่อกับลูกค้าหรือ

บุคคลภายนอก เป็นต้น 

 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท

ฯโดยตรง หรือบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน 

กรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจาก 
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2.1 ขั้นตอนการสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้า

ทำงาน การลงทะเบียน หรือการกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครงานและยื่นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่

บริษัทฯ กำหนด 

2.2 เมื่อท่านเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

กรณีท่ีบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น 

1) บุคคลอื่น 

2) แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

3) ข้อมูลแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงบริษัทในเครือ กลุ่มธุรกิจ หรือบุคคลที่บริษัทฯ รู้จัก หรือแนะนำท่าน

ให้กับบริษัทฯ 

4) ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3. วัตถุประสงคก์ารเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทาง

กฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

3.1 ในกรณีที่ท่านเป็นพนักงานของ บริษัทฯ หรือสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอ้างอิงที่พนักงานอ้างอิงถึง 

1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือ

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ก. เพ่ือดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการจ้างงานและขั้นตอนในการทำสัญญาจ้างงาน รวมถึง

สัญญาอ่ืนอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ 

นโยบายและข้อบังคับการทำงาน ต่าง ๆ เป็นต้น 

ข. เพ่ือพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานของพนักงานจากการตรวจสุขภาพ ภายหลังเริ่มงาน 

(ดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มทำงาน) 

ค. เพ่ือติดต่อสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ง. เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่

พนักงาน รวมถึงดำเนินการจัดการด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน เช่น การทำประกัน

สุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดหาชุดให้พนักงาน เป็นต้น 

จ. เพ่ือพิจารณาการลาพักร้อน ลากิจ และลาป่วย 

ฉ. เพ่ือเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 

บริษัทประกัน บริษัทจัดการกองทุน ธนาคารคู่สัญญา เป็นต้น 
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ช. เพ่ือดำเนินกระบวนการและขั้นตอนการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย สวัสดิการ

หลังการเลิกจ้าง 

2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพ่ือ

วัตถุประสงค์ดังนี้ 

ก. เพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

ข. เพ่ือตรวจสุขภาพ และเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ 

ค. เพ่ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลต่อบริษัท

ประกันภัย และบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัทประกันภัย รวมถึงบุคคลภายนอกเพ่ือ

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันภัย 

3) นอกจากนี้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือเพ่ือความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เก็บบันทึกการลาของ

พนักงานจากใบรับรองแพทย์ หรือประเมินความสามารถของพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น และเพ่ือ

เปิดเผยหรือรายงานข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงาน

ประกันสังคม กรมสรรพากร สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่งศาล หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการ

ใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น 

4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ก. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน การรับรองด้านความรู้

ต่าง ๆ สำหรับพนักงาน 

ข. เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคลากร เช่น การ

วิเคราะห์จำนวนพนักงาน การประเมินประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ให้แก่ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาในการสำรวจทำลักษณะประชากร เป็นต้น 

ค. เพ่ือบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ง. เพ่ือป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิด

ทางอาญา หรือการกระทำอ่ืนใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่

ผู้ถือหุ้นหลัก เพ่ือการตรวจสอบภายในและป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย 
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จ. เพ่ือการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบสวน สอบสวน หรือ

เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือเป็น

พยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย 

ฉ. เพ่ือรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า

พ้ืนที่ของบริษัทฯ รวมถึง การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

 3.2 ในกรณีที่ท่านเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา 

เพ่ือวัตถุประสงค์ติดต่อจัดการ หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง เช่น การประชุม การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพ่ือ

วัตถุประสงค์เก็บข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลศาสนา รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในบัตร

ประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพ่ือยืนยันตัวตนหรือเพ่ือกิจการงานของบริษัทฯ 

3) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

ก. เพ่ือปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

ข. เพ่ือความจำเป็นต้องรายงานหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงาน

คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น

ต้น 

ค. เพ่ือความจำเป็นในการก่อตั้ งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบ การสอบทานข้อเท็จจริง เพ่ือป้องกันการทุจริตในใช้สิทธิหรือการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎหมาย 

ง. เพ่ือความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

จ. เมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจ

ตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น เช่น เพ่ือประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของ

ท่าน ( ถ้ามี ) เป็นต้น 

4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ก. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหรือตามอำนาจที่

ได้รับมอบหมาย 
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ข. เพ่ือความเข้าใจในธุรกิจและการบริหารงานของ บริษัทฯ รวมถึงการศึกษาดูงาน ตาม

ความจำเป็น 

ค. เพ่ือบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ 

ง. เพ่ือป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำ

ผิดทางอาญา หรือการกระทำอ่ืนใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

จ. เพ่ือการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน 

หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ

เพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย 

ฉ. เพ่ือรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า

พ้ืนที่ของ บริษัทฯ รวมถึง การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เพ่ือวัตถุประสงค์

ตามท่ีระบุไว้ในนโยบายนี้ 

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดตาม

กฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือ

หน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพ่ือตรวจสอบ และอาจ

ใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพ่ือป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต 

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการ

เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การประเมิน หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขอคำปรึกษาทาง

กฎหมาย และการดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดท่ีจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในนโยบายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลา

การทำสัญญาว่าจ้าง การดำรงตำแหน่ง และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุ

ความ 
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บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการ

สูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจาก

อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยใน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกท่ีดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ 

จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้น ดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
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แนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์จำกัด (มหาชน) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านประเภทดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

อายุ รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face 

Recognition) ( ถ้ามี) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ และข้อมูลสุขภาพ ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับความยินยอมตาม

กฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ 

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 

1.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร การจ่ายเงินปันผล 

1.4 ข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัท

 การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ 

 

2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

โดยตรง เช่น การให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การร้องขอ

ข้อมูลในฐานะนักลงทุนในเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เป็นต้น รวมถึง บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จำกดั 

 

3 วัตถุประสงค์การเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทาง

กฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

3.1 ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพ่ือติดต่อกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การตรวจสอบยืนยันการลงทะเบียนที่

เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล 
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3.2 ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพ่ือปฏิบัติต่อท่านตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึง

เปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่ อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ

ตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพ่ือความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสอบทานข้อเท็จจริง เพ่ือป้องกันการทุจริต

ในใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิ เรียกร้องตาม

กฎหมาย 

3.3 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดย

ประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือตามอำนาจที่ได้รับ

มอบ 

2) เพ่ือการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน การขอ

คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย 

3) เพ่ือรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจร

ปิด (CCTV) 

3.4 ฐานความยินยอม: เพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ 

ข้อมูลศาสนา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนเพ่ือการยืนยัน

ตัวตน เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของท่านระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัทฯ รวมถึง

เพ่ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเก่ียวกับการประกันภัยแก่ท่าน 

 

4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้แจ้งท่านโดยชอบแล้วและ

หรือได้รับความยินยอมจากท่าน เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทประกันภัยคู่สัญญาของ 

บริษัทฯ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การ

ตรวจสอบ การประเมิน การดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดท่ีจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ 
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แนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์จำกัด (มหาชน) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษทัฯ เก็บรวบรวม 

1.1 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มาติดต่อ หรือเป็นผู้ที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของ บริษัทฯข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ วุฒิ

การศึกษา ภาพถ่าย 

2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล 

3) ข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เลขที่ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน เลขทะเบียนรถ 

รายละเอียดขนาดบรรทุกของรถ รายละเอียดของเจ้าของรถ รายละเอียดของผู้รับเหมา ข้อมูลจาก

การบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) 

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน หากในกรณีที่ บริษัทฯ มีความ

จำเป็นต้องร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้เพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน 

บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่ปรากฏในบัตรดังกล่าว เว้นแต่จะได้ รับความยินยอมจากท่านหรือได้

แจ้งท่านแล้ว หรือสามารถอ้างฐานทางกฎหมายอื่นเพ่ือเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยจากท่าน 

1.2 ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือสังคม หรือ กิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่ง 

บริษัทฯ จัดทำขึ้น หรือมีส่วนร่วม รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือเป็นบุคคลที่อยู่ใน

ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจาก บริษัทฯ หรือ เป็นลูกค้าประเภทอ่ืน ๆ ที่ ไม่ได้กล่าวไว้ในนโยบายนี้ 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

อายุ อาชีพ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด สถานที่ทำงาน 

สถานศึกษา 

2) ข้อมูลที่ มีความอ่อนไหว ได้แก่  ข้อมูลใบหน้ าสำหรับ ใช้ ในระบบการจดจำใบหน้า (Face 

Recognition) (ถ้ามี) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ รายละเอียดโรคและประวัติการ

รักษาพยาบาล การรักษาทางการแพทย์ และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความพิการ ซึ่ง บริษัทฯได้รับ

ความยินยอมตามกฎหมายจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ 
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3) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล 

4) ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร รายได้ เงินสนับสนุน รายละเอียดการให้-รับ

ทุนการศึกษา รายละเอียดค่าตอบแทนการจ้างงาน 

5) ข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ผลงานของท่าน รายละเอียดผู้ดูแลคนพิการ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

สารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกภาพ

นิ่งและภาพวีดีโอในกิจกรรมที่จัดขึ้น การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุมต่าง ๆ 

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนไร้

ความสามารถ บริษัทฯ จะขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

ในนามของท่าน และให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวได้ 

หาก บริษัทฯ พบว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมาย

จากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาล บริษัทฯ ขอปฏิเสธในการดำเนินการใด ๆ ตามคำขอของท่าน และจะลบ

ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถอาศัยฐานทาง

กฎหมายอื่นที่ยกเว้นการขอความยินยอมได้ 

 

5 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

โดยตรง เช่น การลงทะเบียน การสมัคร การเข้าอบรม การติดต่อเพ่ือเข้า-ออกสถานที่ การแลกบัตรเพื่อเข้าสถานที่

หรืออาคาร การเข้าร่วมกิจกรรม การติดต่อขอรับบริการหรือการสนับสนุนช่วยเหลือ รวมถึง บริษัทฯ อาจได้รับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านมูลนิธิหรือสมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่

ต้องการการสนับสนุน หรือจากบุคคลอ่ืนที่เป็นผู้แนะนำท่านแก่ บริษัทฯ เป็นต้น 

 

6 วัตถุประสงคก์ารเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทาง

กฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

6.1 ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพ่ือความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามคำร้องขอของ

ท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพ่ือดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือติดต่อซื้อขาย หรือรับหรือให้บริการ 

2) เพ่ือจัดการอบรมทำบัตรอนุญาตเข้า-ออกภายในบริเวณที่ บริษัทฯ การทำบัตรอนุญาตให้จอดรถ การ

ติดตามและตรวจสอบเวลาการทำงานของผู้รับเหมา 
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3) เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ  และพิจารณาเพ่ือให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามคำร้องขอ การรับ

ทุนการศึกษา 

6.2 ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพ่ือความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์

ตามท่ีกฎหมายกำหนด สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสอบ

ยันข้อเท็จจริงเพ่ือป้องกันการทุจริตในการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือเป็น

หลักฐานในการยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

2) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถใน

การทำงาน หรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้าน

สังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 

3) เพ่ือสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองทางสังคม 

4) เพ่ือเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด 

6.3 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนและความคาดหมายของท่าน โดย

ประโยชน์ที่ได้มีความสมดุลกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่านเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจร

ปิด (CCTV) และการแลกบัตรเข้าออกสถานที่หรืออาคาร และเพ่ือป้องกันเหตุอันตรายหรือเหตุ

ฉุกเฉินภายในบริเวณเพ่ือเปิดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่กฎหมาย

กำหนด 

2) เพ่ือการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน การขอ

คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิสูจน์หรือใช้เป็นหลักฐานใน

กระบวนการทางกฎหมาย 

3) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนหรือยืนยันคุณสมบัติ 

4) เพ่ือแสดงภาพถ่ายกิจกรรมหรือบรรยากาศกิจกรรมหรือโครงการที่ บริษัทฯ ดำเนินการหรือสนับสนุน 

5) เพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติส่วนบุคคลของคนในชุมชนผ่านการสังเกตพฤติกรรม เพ่ือนำมาปรับปรุงและ

พัฒนาความสัมพันธ์ 

6.4 ฐานความยินยอม: เพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ 

ข้อมูลศาสนา ความพิการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน

เพ่ือการยืนยันตัวตน และเพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงานหรือจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการ

ทำงาน 
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7 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมี

ความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงาน

ราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม หรือโครงการ การให้บริการแก่ชุมชน การ

ตรวจสอบบัญชี การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ การประเมิน และการดำเนินคดี และการดำเนินการ

อ่ืนใดที่จำเป็น 



 

   [18] 

 

 

 

แนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์จำกัด (มหาชน) 
การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย 

 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าท่ีจำเป็นตามสมควรเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก

ระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตาม

ระยะเวลาที่จำเป็นเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย 

บริษัทฯ จะดูแลรักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบ

ของเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ใช้เพ่ือรักษา

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจในมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ ที่มี

ความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน เพ่ือป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคลภายนอกท่ีดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะ

ดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งต่อไป 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
 
 
 

................................................ 
(นายธนาธิป อุปัติศฤงค)์ 

ประธานกรรมการ 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

 

 


