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นโยบายความเป็นส่วนตวัด้านทรัพยากรบุคคล 
 
ขอบเขตการใช้นโยบาย  

นโยบายฉบับนีใ้ช้กับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี  ้ ("บริษัทฯ") หมายความถึง บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทในเครือและบริษัทย่อย กลา่วคือ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี  ้ จ ากดั, บริษัท ทรีนีตี ้อินเทลลิเจนส์ พลสั จ ากดั, 
บริษัท คอนดอูิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั,  บริษัท ทรีนีตี ้วนั จ ากดั, บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง้ส์ จ ากดั และให้หมาย
รวมถึงบริษัททีจ่ะมีการก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต (รายละเอียดที่ http://www.trinitythai.com) 
 
ค ารับรองของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ ว่าจ้าง ให้ค ามัน่ที่จะคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของผู้สมคัรงาน กรรมการ ที่
ปรึกษาพนกังาน นกัศึกษาฝึกงาน และลกูจ้างที่ไม่ใช่พนกังานประจ าของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนั ในอดีต และที่เกษียณแล้ว 
ตลอดจนข้อมลูส่วนบคุคลของคุณ นโยบายความเป็นสว่นตวัด้านทรัพยากรบุคคลฉบบันี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ข้อมลูแก่คุณ
เก่ียวกับวิธีการที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี)้ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสมส าหรับการปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ และสทิธิเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุซึง่เก่ียวข้องกบัการจ้างงาน  
 

บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย เพื่อที่จะเข้าท าสญัญาจ้างงานกบัคณุ และปฏิบตัิตามสญัญา
จ้างงานในด้านท่ีส าคญัตา่ง ๆ เช่น การจ่ายคา่จ้างและให้ผลประโยชน์แก่คณุ หากบริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินการที่เก่ียวกบัการ
เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ตามที่ระบใุนนโยบายฉบบันี ้ บริษัทฯ อาจจะไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาจ้างงานที่ท ากบัคณุได้ 
และในบางกรณี บริษัทฯ อาจจะไมส่ามารถวา่จ้างคณุตอ่ไปได้  
 

นโยบายฉบับนีม้ิใช่ส่วนหนึ่งของสญัญาจ้างงาน บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งนโยบายฉบบันีใ้ห้คุณทราบผ่านทาง
เอกสาร อีเมล เว็บไซต์ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ ก าหนด และบริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว 
กรุณาตรวจสอบนโยบายฉบบัลา่สดุที่ http://trinityinsight/HumanResource/Hrd/7 เป็นระยะ ๆ หรือติดต่อสอบถามเพื่อขอ
ข้อมลูการปรับปรุงนโยบายโดยตรงได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้คณุทราบหรือขอความ
ยินยอมจากคณุอีกครัง้หากมีการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัในนโยบายฉบบันี ้หรือหากบริษัทฯ มีความจ าเป็นตามกฎหมายที่
จะต้องท าการแจ้งเตือนให้คณุทราบหรือขอความยินยอมจากคณุอีกครัง้ 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)" หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบัคณุซึ่งระบถุึงตวัคณุหรือข้อมลูซึ่งท าให้สามารถระบุ

ตวัคณุได้ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบไุว้ด้านลา่งนี ้ทัง้นี ้ในการจ้างงานคณุ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลู
สว่นบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง หรือจากแหลง่ต่าง ๆ โดยอ้อม เช่น ผู้บงัคบับญัชาของคุณ หน่วยงานของรัฐ 

http://trinityinsight/HumanResource/Hrd/7
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พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ ให้บริการภายนอกด้านทรัพยากรบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และ
แหลง่ข้อมลูสาธารณะอื่น ๆ และกรณีบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมลูอื่นใดที่ไมส่อดคล้องกบัท่ีให้มา บริษัทฯ อาจมีการร้อง
ขอให้คณุรับรองข้อมลูเหลา่นัน้ 

 
 ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุรวมถึงข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลที่เก่ียวข้องกบัคณุ เช่น คู่สมรสและบตุร เครือญาติ ผู้ รับ

มอบอ านาจและผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) ผู้ รับผลประโยชน์ บคุคลอ้างอิง บคุคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉกุเฉิน ซึ่ง
บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้และเปิดเผย เทา่ที่จ าเป็น รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงข้อมลูสว่นบคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

 

 ข้อมลูระบตุวับคุคลและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล อาย ุวนัเกิด สญัชาติ ที่อยู ่
อีเมล ไลน์ไอดี หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือ
เดินทาง เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร ข้อมลูใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ ลายมือช่ือ การบนัทึกเสียง การบนัทึก
การสนทนาทางโทรศพัท์ รูปถ่าย การบนัทกึภาพจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมลูประจ าตวัอื่น ๆ 

 ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น เพศ สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลเก่ียวกับคู่สมรสและบุตร รายละเอียดการ
ติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน และผู้ รับผลประโยชน์ สถานภาพทางทหาร 

 ข้อมูลเก่ียวกับงาน เช่น ต าแหน่งหรือฐานะ ต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน/สาขา รายละเอียดเก่ียวกับสญัญา 
ประวตัิสว่นตวั ประวตัิการจ้างงาน และใบสมคัรงาน  

 ข้อมูลเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชน์ของคุณ เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ รวมทัง้สทิธิประโยชน์ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  

 ข้อมลูบญัชีธนาคาร เช่น ช่ือบญัชี สาขา เลขท่ีบญัชีธนาคาร 

 ข้อมลูการขาดงาน เช่น วนัท่ีขาดงาน หรือการใช้วนัหยดุพกัร้อนและวนัลาประเภทอื่นของคณุ 

 ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย เช่น การประพฤติมิชอบหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในฐานะ
พนกังาน ข้อมลูการลงโทษ การด าเนินการทางวินยั 

 ข้อมลูการร้องเรียน 

 ข้อมลูเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น เช่น ความคิดเห็นจากการตอบแบบส ารวจต่าง ๆ 

 ประวตัิการประเมินผล เช่น การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน 

 ประวตัิการศกึษา เช่น ประวตัิการเรียน ใบรับรองผลการศกึษา ประกาศนียบตัร 

 ประวตัิการฝึกอบรม 

 ข้อมลูการถือหลกัทรัพย์และข้อมลูที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

 ข้อมลูใบอนญุาต CISA CFA FA CPA CFP IC Plain IC Complex1 IC Complex2 IC Complex3 IP 
Fund Manager 

 ข้อมลูเลขที ่Trader Equity Trader TFEX User ID 

 ข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี เช่น ดอกเบีย้เงินกู้  เบีย้ประกนัชีวิต  เบีย้ประกันบ านาญ เบีย้ประกันสขุภาพ เงิน
บริจาค เงินบริจาคการศึกษา อปุการะบพุการี จ านวนบตุรเกิดก่อนปี 2561 จ านวนบตุรเกิดหลงัปี 2561  
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อปุการะผู้พิการ กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ RMF กองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF กองทนุรวมเพื่อการออม 
SSF 

 ข้อมลูทางเทคนิค เช่น เลขท่ีอยูไ่อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) 
ลอ็ก (Log) ไอดีอปุกรณ์ (Device ID) รุ่นอปุกรณ์และประเภทของอปุกรณ์ เครือขา่ย ข้อมลูการเช่ือมตอ่ 
ข้อมลูการเข้าถงึ ข้อมลูการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสูร่ะบบ (Login log) เวลาที่
เข้าถงึ ระยะเวลาทีใ่ช้บนหน้าเพจของบริษัทฯ (Intranet & Extranet) คกุกี ้ข้อมลูการเข้าสูร่ะบบ ประวตัิการ
ค้นหา ข้อมลูการเรียกด ูประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราว์เซอร์ การตัง้คา่เขตเวลา (Time zone setting) และ
สถานท่ีตัง้ ประเภทและเวอร์ชัน่ของปลัก๊อินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น 
ๆ บนอปุกรณ์ที่คณุใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

 
 "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data)" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่

ละเอียดออ่น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูที่ละเอียดอ่อนไปยงัต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมโดยชดัแจ้งจากคณุ หรือก็ตอ่เมื่อกฎหมายอนญุาตให้กระท าได้ 

 
 ข้อมลูที่ละเอียดออ่นของคณุซึง่บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัตา่งประเทศ ได้แก่ 

(ก) ข้อมลูชีวภาพ เช่น ลายนิว้มือ ระบบการจดจ าใบหน้า ข้อมลูสแกนมา่นตา ข้อมลูอตัลกัษณ์เสยีง เป็นต้น 
(ข) ข้อมลูสขุภาพ เช่น ข้อมลูการรักษาพยาบาล และข้อมลูการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ค) ประวตัิอาชญากรรม  
(ง) เชือ้ชาติ หมูโ่ลหิต และศาสนา 
 

หากคณุได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกแก่บริษัทฯ เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ ความสมัพนัธ์กบั
คณุ  ของคู่สมรสและบตุร ผู้ รับผลประโยชน์ บคุคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉกุเฉิน บคุคลอ้างอิง และบคุคลอื่นที่
เก่ียวข้องกบัการถือหลกัทรัพย์ของคณุ คณุขอรับรองวา่คณุมีอ านาจที่จะให้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว และอนญุาตให้
บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามนโยบายฉบับนีไ้ด้ อีกทัง้คุณจะรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลภายนอก
เหลา่นัน้ทราบถึงนโยบายฉบบันี ้และ/หรือขอรับความยินยอมจากบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้อง หากจ าเป็น หรืออาศยั
หลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น 

 
2. วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย 
 
  บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูที่ละเอียดออ่นของคณุ เพื่อด าเนินกิจกรรม

ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจ้างงานของคณุ และเพื่อปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในฐานะนายจ้างของคณุและ
ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 
 2.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จ าเป็นต้องได้รับความยนิยอมของคุณ 
 

 การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมลูที่ละเอียดออ่นของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ข้อมลูชีวภาพ เช่น ลายนิว้มือ เพื่อการเข้าไปในอาคารและ/หรือ บริษัทฯ  
(ข) ประวตัิอาชญากรรมและข้อมลูสขุภาพ เพื่อการพิจารณาใบสมคัรงานและตดัสินใจจ้างงาน

การคดักรองประวตัิ การเบิกคา่รักษาพยาบาล และการติดตามตรวจสอบ  
(ค) ข้อมลูเชือ้ชาติ หมูโ่ลหิต และศาสนา เพื่อการให้โอกาสอยา่งเทา่เทียมและความหลากหลาย  
(ง) วตัถปุระสงค์ทางด้านสถิติและการวเิคราะห์ เพื่อการปรับปรุงบคุลากรและวิธีปฏิบตัิในการจ้าง

งาน 
 
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามข้อ 2.1 (ค) อาจปรากฏอยู่ในเอกสาร และ/หรือ
หลกัฐานท่ีคณุสง่ให้แก่บริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมลู
สว่นบคุคลที่ละเอียดออ่นของคณุตอ่เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากคณุเทา่นัน้ 
 

 (1) กรณีเอกสารประจ าตวั คุณสามารถขีดฆ่าหรือลบและลงนามก ากับ ก่อนส่ง
เอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ ในกรณีที่คณุไม่ได้ขีดฆ่าหรือลบและลงนามก ากบัก่อนส่ง
ให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลละเอียดอ่อน
ดงักลา่วแล้ว        

 
  ในกรณีที่หลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของ

คณุเมื่อใดก็ได้ โดยคณุสามารถติดต่อ บริษัทฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อที่ระบไุว้ในข้อ 9. เพื่อถอนความ
ยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ การ
เปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคลและข้อมลูที่ละเอียดออ่นของคณุตามความยินยอมของคณุก่อนที่จะขอถอน 

 
 2.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ อาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการ

เก็บรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัต่างประเทศ 
 
  บริษัทฯ อาจอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีเ้พื่อเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมลูสว่น

บคุคลของคณุ กลา่วคือ  
  (ก) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา ส าหรับการเข้าท าสญัญาจ้างงานหรือการปฏิบตัิตามสญัญา

จ้างงานกบัคณุ  
  (ข) เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย   
  (ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบคุคลภายนอก เพื่อให้สมดลุ

กบัประโยชน์และสทิธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานที่เก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ  
    
  หากคณุคือผู้สมคัรงาน หรือนกัศกึษาฝึกงาน บริษัทฯ จะอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (ก) ถึง 

(ค) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ เพื่อวตัถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงค์
หนึง่ หรือหลายวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

 การประมวลผลใบสมคัรของคณุส าหรับการฝึกงาน งานนอกเวลา งานชัว่คราว หรือการจ้างงาน 
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 การยืนยนัตวับคุคลและการติดตอ่ 

 การประเมินและให้คะแนนผู้สมคัร เพื่อการตดัสนิใจจ้าง  

 การประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหนง่งาน  

 การจ่ายเงินเดือนหรือคา่ตอบแทน และการให้เบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  

 การคดักรอง ตรวจสอบประวตัิ หากคณุได้รับการเสนอต าแหนง่งานกบับริษัทฯ 

 การติดตอ่ในกรณีฉกุเฉินไปยงับคุคลที่คณุก าหนด และ /หรือ สถานพยาบาล แล้วแตก่รณี    

 วตัถปุระสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ต้องการอย่างสมเหตุสมผล ตามที่ระบุไว้ในใบสมคัรงานหรือเอกสารที่
เก่ียวข้องใด ๆ 
 

  หากคุณคือ กรรมการ ที่ปรึกษา พนกังานหรือลกูจ้างที่ไม่ใช่พนกังานประจ าของบริษัทฯ บริษัทฯจะอาศยั
หลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (ก) ถึง (ค) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมลูสว่น
บคุคลของคณุ เพื่อวตัถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงค์หนึง่ หรือหลายวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

 การสรรหาบุคลากร เช่น การตัดสินใจจ้างหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสญัญาจ้างงาน เช่น การ
เปลีย่นสถานภาพของคณุจากผู้ ฝึกงาน ลกูจ้างชัว่คราว หรืองานนอกเวลา เป็นพนกังานประจ า 

 การจัดให้มีการฝึกอบรม เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่จ าเป็น และกระบวนการปฐมนิเทศและเรียนรู้งาน 
(on-boarding processes) 

 เงินเดือน คา่ตอบแทน และการให้ผลประโยชน์ตา่ง ๆ เช่น คา่จ้าง โบนสั และสวสัดิการ 

 การบริหารจดัการภายในองค์กร เช่น การจดัสรรทรัพยากร การจดัการประชุม/สมัมนา การตรวจสอบ
ภายใน และงานธุรการ 

 การบริหารจดัการการลาให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ 

 การติดตอ่สือ่สาร รวมถึงการให้การอ้างอิงและค าแนะน า 

 วตัถปุระสงค์ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงบคุลากรและวิธีปฏิบตัิในการจ้างงาน 

 การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เช่น ข้อก าหนดเก่ียวกับแรงงาน สุขอนามัย และความ
ปลอดภยั หรือตามที่หนว่ยงานของรัฐร้องขอ  

 การจดัเก็บประวตัิการด าเนินการทางวินยัตอ่พนกังาน เพื่อการบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ หรือ
การก าหนดมาตรการทางวินยัเมื่อจ าเป็น 

 การด าเนินการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเร่ืองร้องเรียนหรือการเรียกร้อง ติดตามพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของพนกังาน และป้องกนัการฉ้อโกง 

 การติดตอ่ในกรณีฉกุเฉินไปยงับคุคลที่คณุก าหนด และ/หรือ สถานพยาบาล แล้วแตก่รณี 

 การป้องกนักิจกรรมของพนกังานซึง่ไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือการละเลยหน้าที่ 

 การคุ้มครองความลบัของข้อมลูและสนิทรัพย์ของบริษัทฯ 

 วตัถปุระสงค์อื่น ๆ ท่ีบริษัทฯ ต้องการอยา่งสมเหตสุมผลโดยเก่ียวข้องกบัการจ้างงานของคณุ เช่น การ
ด าเนินกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อหรือในนามของบริษัทฯ หรือตามที่ระบไุว้ในสญัญาจ้างงานของ
คณุ ข้อบงัคบัการท างาน หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพยากรบคุคล 
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  เพียงเทา่ที่กฎหมายอนญุาต การท่ีคณุไมใ่ห้ข้อมลูบางอยา่งแก่บริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอ อาจมีผลกระทบต่อ

การปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ทางสญัญาหรือทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งอาจกระทบต่อกระบวนการสรรหา
บคุลากร การจ้างงาน หรือการตดัสนิใจจ้างงานคณุ หรือการถอนการเสนอจ้างงาน 

 
3. บุคคลใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ 
 
 บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลภายนอกภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย

ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ตามนโยบายฉบบันี ้โดยคณุสามารถอ่านนโยบายความ
เป็นสว่นตวัของบคุคลภายนอกเหลา่นัน้เพื่อศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการที่บคุคลภายนอกดงักลา่วประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุได้ 

 

 กลุ่มบริษัทฯ: ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุอาจถกูเข้าถึงโดยหรือแบ่งปันกบันิติบคุคลอื่นภายในกลุม่บริษัทฯ เพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมลู  การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงหรือการตรวจสอบภายใน
กลุม่บริษัทฯ  
 

 หน่วยงานของรัฐ: บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลสว่นบุคคลของคณุกบัหน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่าง ๆ เช่น ศาล 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรมสรรพากร หนว่ยงานภาษีอากรในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม กรม
พฒันาฝีมือแรงงาน กรมบงัคบัคดี กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และส านกังานสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการแหง่ชาติ ฯลฯ ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ หรือภาระหน้าที่
ทางกฎหมาย  
 

 บุคคลภายนอกอื่น ๆ: บริษัทฯ อาจโอนหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอก เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทฯที่
เก่ียวกับบริการด้านการตรวจสอบ กฎหมาย การบญัชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง 
หรือจดัการเก่ียวกบัข้อเรียกร้องทางกฎหมาย พนัธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการของบริษัทฯ อาทิ ผู้จดัการกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ ธนาคาร ผู้ ให้บริการช าระเงิน บริษัทประกนัภยั โรงพยาบาล บริษัทตรวจสขุภาพ ตวัแทนยื่นขอวี
ซ่าหรือใบอนญุาตท างาน บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ ให้บริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ผู้
ให้บริการระบบจดัท าเงินเดือน ผู้ให้บริการฝึกอบรม หรือผู้ให้บริการทางการเงิน ฯลฯ เข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลของ
คณุ ส าหรับการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์ตามที่ระบใุนข้อ 2 ของนโยบายฉบบันี ้  

 

 บริษัทฯ ค านึงถงึผลประโยชน์พนักงานเป็นส าคัญ   
 
เมื่อบริษัทฯ โอนข้อมลูสว่นบคุคลให้บคุคลภายนอก บริษัทฯ จะด าเนินการเพื่อการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ 
เช่น การเข้าท าความตกลงการเก็บรักษาความลบั หรือการด าเนินมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่
กฎหมายก าหนด 
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4.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัต่างประเทศ 
 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ
ซึง่ประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไมม่ีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท
ฯ จะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าให้คณุมัน่ใจได้ว่าการโอนข้อมูลสว่นบคุคลของคณุจะโอน
อยา่งปลอดภยัและบคุคลที่รับโอนข้อมลูนัน้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมลู
นัน้ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศยัข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย 
 

 
5. ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 5.1  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้มาตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี  ้และเพื่อปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบงัคบัตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของคณุนานขึน้หาก
จ าเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคบั ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม  เช่น ระยะเวลา
การจัดเก็บเอกสาร/หลกัฐานเก่ียวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการปิดบญัชีหรือยตุิความสมัพนัธ์กบัลกูค้า) 

 
 5.2 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไมเ่ก่ียวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล
นัน้ 

 
 
6. ข้อมูลที่ส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 6.1 คุกกีแ้ละวิธีการใช้คุกกี ้
 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีคกุกีเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคุณ และ

เพื่อท าให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีความปลอดภยัยิ่งขึน้ โดยคุกกีค้ือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บนัทึกลงบน
ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตวัที่คุณกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่คุณกรอกโดยไม่ได้บนัทึกของ
บคุคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ คุกกีเ้หล่านีไ้ด้รับการเข้ารหสัเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
อปุกรณ์พกพาของคณุและระบบของบริษัทฯ เป็นไปอย่างปลอดภยั ทัง้นี ้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งาน
ของคกุกี ้หรือปฏิเสธการใช้งานของคกุกีใ้นเบราว์เซอร์ของคณุได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ  
 
 โดยทัว่ไป กิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการสรรหาบคุลากร กิจกรรมการจ้างงาน และกิจกรรมกบัลกูจ้างที่

ไมใ่ช่พนกังานประจ า ไมไ่ด้มีเป้าหมายที่ผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ และบริษัทฯ จะ
ไมเ่จตนาเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ หากคณุเป็น
ผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีความสมัพนัธ์ทางการจ้างงานหรือทาง
สญัญากบับริษัทฯ คณุต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง ผู้อนบุาล หรือผู้พิทกัษ์ของคณุก่อนท่ีจะติดตอ่
บริษัทฯ หรือให้ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุแก่บริษัทฯ หากคณุเป็นผู้ เยาว์ที่อายเุกิน 10 ปีแต่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (โดย
อายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส) คณุต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครองของคุณ ถ้าบริษัทฯ 
ทราบว่าบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้ เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจ
ปกครองในกรณีที่จ าเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยไมไ่ด้รับความยนิยอมจากผู้
อนบุาลและผู้พิทกัษ์ตามกฎหมาย บริษัทฯจะลบข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ทนัที หรือยงัคงประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลนัน้
ตอ่ไปถ้าบริษัทฯสามารถอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม 

 
 
7. มาตรการความปลอดภยัส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล  
 

7.1  ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งส าคญั บริษัทฯ ได้น ามาตรฐานความปลอดภยัทาง
เทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสญูหาย การเข้าถึงการใช้หรือการ
เปิดเผยโดยไมไ่ด้รับอนญุาต การใช้งานในทางที่ผิด การดดัแปลงเปลี่ยนแปลง และการท าลายโดยใช้เทคโนโลยีและ
ขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยั เช่น การเข้ารหสัและการจ ากัดการเข้าถึง เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาต
เท่านัน้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของคณุและบุคคลเหลา่นีไ้ด้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับความส าคญัของการปกป้อง
ข้อมลูสว่นบคุคล 

 
7.2  บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลีย่นแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลจากผู้ที่ไมม่ีสทิธิหรือหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ และจะจดั
ให้มีการทบทวนมาตรการดงักลา่วเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัที่เหมาะสม  

 
 
8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 ภายใต้บทบญัญตัิแหง่กฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คณุอาจมีสทิธิตามที่ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี  ้
 

 การเข้าถงึ: คณุอาจมีสทิธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ ประมวลผลเก่ียวกบัคณุ 
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 การโอนย้ายข้อมูล: คณุอาจมีสทิธิขอรับข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทฯ มีเก่ียวกบัคณุในรูปแบบที่มีการจดัระเบียบ
แล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมลูดงักลา่วไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูสว่น
บคุคลอื่น  
 

 การคัดค้าน: ในบางกรณี คณุอาจมีสิทธิคดัค้านวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของคณุในบาง
กิจกรรม 
 

 การลบหรือท าลายข้อมูล: คณุอาจมีสทิธิขอให้บริษัทฯ ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมลูสว่นบคุคล
ของคุณที่บริษัทฯ ประมวลผลเก่ียวกบัคณุ เป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบุตวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลู เช่น หาก
ข้อมลูนัน้ไมจ่ าเป็นส าหรับวตัถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมลูอีกตอ่ไป 

 

 การจ ากัด: คุณอาจมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคณุเช่ือว่าข้อมลูนัน้ไม่ถูกต้อง 
หรือการประมวลผลของบริษัทฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนัน้เพื่อ
วตัถปุระสงค์อยา่งหนึง่อยา่งใดอีกตอ่ไป 
 

 การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไมเ่ป็นปัจจบุนั 
 

 การถอนความยนิยอม: คณุอาจมีสทิธิที่จะถอนความยินยอมที่คณุได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการประมวลผลข้อมลู
สว่นบคุคลของคณุ เว้นแตม่ีข้อจ ากดัเก่ียวกบัสทิธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีสญัญาที่
ให้ประโยชน์แก่คณุ  
 

 การยื่นเร่ืองร้องเรียน: คณุอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานที่มีอ านาจในกรณีที่คณุเช่ือว่าบริษัทฯ 
ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลที่บงัคบัใช้ 

 
ในกรณีที่คณุยื่นค าร้องขอใช้สิทธิตามที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัทฯ จะด าเนินการพิจารณาค าร้องขอให้เสร็จสิน้ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัท าการ นบัจากวนัที่ได้รับค าร้องขอจากคณุ ซึ่งบริษัทฯ อาจขอขยายได้อีกไม่เกิน 30 วนัท า
การ ขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนและปริมาณของค าขอ เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจแจ้งปฏิเสธการด าเนินการตามสทิธิข้างต้นเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุได้ หากบริษัท 
ฯ มีเหตแุหง่การปฏิเสธที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
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9.  รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ 
 
 หากคณุมีความประสงค์ที่จะใช้สทิธิของคณุที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ หรือหากคณุประสงค์จะยื่นเร่ือง

ร้องเรียนหรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลของคณุภายใต้นโยบาย
ความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ
บริษัทฯ ที่ 

 
9.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี:้  

 เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม.  

 โทร : 02 343 9600 ถึง  9603, 9606  

 E-mail : HRD@trinitythai.com 
 

 
9.2 เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 เลขที่ 179 ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120  

 E-mail : DPO@trinitythai.com  
 

 
นโยบายความเป็นสว่นตวัด้านทรัพยากรบคุคลฉบบันี ้ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 
ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2565 เป็นต้นไป  
         
  
        กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้ 

 
 
 

mailto:DPO@trinitythai.com

