นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (ต่อไปในนโยบายนีเ้ รียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นีจ้ ึงได้ถกู จัดทํา
ขึน้ เพื่อชีแ้ จงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดําเนินการโดยบริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของบริษัท รวมถึงคู่สญ
ั ญาหรือบุคคลภายนอกที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ
บริษัท โดยมีเนือ้ หาสาระดังต่อไปนี ้
1.

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนีใ้ ช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์กบั บริษัทโดยตรง รวมทัง้ สัมพันธ์กบั บริษัท ในฐานะ
ที่บริษัทเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม
อินดัสเทรียล โกรท (“กองทรัสต์”) ในปั จจุบนั และที่อาจมีในอนาคต
บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กบั บริษัท รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
1) คู่คา้ หรือคู่สญ
ั ญา ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
2) เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผูป้ ฏิบตั ิงาน หรือลูกจ้าง
3) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูร้ บั มอบอํานาจ ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูถ้ ือหุน้ หรือ ลูกจ้าง ของนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
5) ผู้เ ข้า ชมหรื อ ใช้งานเว็ บ ไซต์ https://www.aimreit.com และ https://www.aimirt.com รวมทั้ง ช่ อ งทางการ
สื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัท (ถ้ามี)
6) บุคคลอื่นที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของพนักงาน ผู้บริหาร และ
กรรมการ เป็ นต้น
2.

คํานิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา
หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศกําหนด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีอตั โนมัติ
หรือไม่ก็ตาม เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กูค้ ืน เปิ ดเผย ส่งต่อ เผยแพร่
โอน รวม ลบ ทําลาย เป็ นต้น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผย
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอาํ นาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการ
ดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางต่าง ๆ เช่น สมัครงาน
ลงนามในสัญญา เอกสาร หรือช่องทางอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัท หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ
บริษัท ณ ที่ทาํ การหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัท เป็ นต้น
2) ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ
ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท ด้วยการใช้
คุกกี ้ (Cookies) เป็ นต้น
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูล
ดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการ
เปิ ดเผยข้อมูลแก่บริษัท เช่น บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้น รวมถึงจาก
ความจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่สญ
ั ญาได้
กรณีท่ีท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท ท่านมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการแจ้งรายละเอียด
การเก็ บ รวบรวม การใช้ และการเปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลและสิ ท ธิ ข องเจ้า ของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลตามนโยบายนี ้
ให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้ หากเป็ นกรณีท่ีตอ้ งได้รบั ความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท
3.

4.

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีท่จี าํ เป็ นหรือมีฐานทางกฎหมายในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

ฐานกฎหมาย
เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

รายละเอียด
เพื่ อ ให้บ ริ ษั ท สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามกฎหมายที่ ค วบคุ ม บริ ษั ท
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
- กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กฎหมายภาษีอากร
- กฎหมายการบัญชี
- กฎหมายแรงงาน
- กฎหมายว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
- กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กฎหมายอื่นที่บริษทั ต้องปฏิบตั ิตาม
รวมถึง เพื่อปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และ/หรือ คําสั่งของผูม้ ีอาํ นาจ เช่น
คําสั่งศาล คําสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กาํ กับดูแล หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจ เป็ นต้น
เพื่ อ ให้บ ริษั ท สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามสัญ ญา หรื อ ดํา เนิ น การอัน
จําเป็ นต่อการเข้าทําสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สัญญากับบริษัท และ/หรือ
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ ในฐานะทรัส ตี ข อง
กองทรัสต์ รวมไปถึงการดําเนินการใด ๆ ของบริษัทก่อนการเข้าทํา
สัญ ญา ซึ่ง หากไม่ ไ ด้ด าํ เนิ น การแล้ว จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การเข้า ทํา
สัญญาหรือทําให้ไม่สามารถเข้าทําสัญญาได้ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
- การพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทําสัญญา
- การจัดทํารายงานภายในของบริษัท
- การยืนยันตัวตนในการเข้าทําสัญญา
- การติดตามหรือบันทึกการทําธุรกรรม
- การเรียกชําระหนี ้
- การบังคับใช้สิทธิตามสัญญา
บริษั ท จะอ้า งอิ ง ฐานประโยชน์โ ดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคํา นึ ง ถึง
ประโยชน์โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายของบริ ษั ท และของบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง
ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
- การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของบริษัท
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการภายในของบริษัท
- การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท เช่น การ
จัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาท

ความยินยอม

ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ

- การฟ้องร้องดําเนินคดีและดําเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือ
กิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์
- อํานวยความสะดวกแก่การตรวจสอบทางบัญชีท่ีกระทําโดยผูส้ อบ
บัญชี
- การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
ในกรณีท่กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการทําเพื่อวัตถุประสงค์
ที่ไม่เป็ นไปตามข้อยกเว้นมาตรา 24 และ/หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจะดําเนินการขอความ
ยินยอมจากท่าน โดยจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ก่อนการขอความยินยอม
นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้
หรื อ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ วนบุคคลของท่ านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น
ดังต่อไปนี ้
1) เพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อาํ นาจรัฐ
ที่บริษัทได้รบั
2) เป็ นการจําเป็ นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
หรือสุขภาพของบุคคล
3) เพื่อการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์ วิจยั หรือสถิติท่สี าํ คัญ

ในกรณีท่ีบริษัทมีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎหมายของบริษัท การเข้าทําสัญญา หรือการปฏิบตั ิตามสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการ
ดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทําให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการหรือปฏิบตั ิตามสัญญา
ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยขึน้ อยู่กับความสัมพันธ์ท่ีท่านมีกับบริษัท
ประเภทของข้อ มูล ส่ วนบุคคลที่ บริษัท เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยและตัวอย่างของข้อมูล ส่วนบุคคลประเภทต่างๆ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน
หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขประกันสังคม หมายเลข
ประจําตัวผูเ้ สียภาษี เป็ นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล
วัน เดือ นปี เกิด เพศ ส่ว นสูง นํา้ หนัก อายุ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย
เป็ นต้น
ข้อมูลสําหรับการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล
ที่ อ ยู่ ติ ด ต่ อ ทางไปรษณี ย ์ ชื่ อ ผู้ใ ช้ง านในสั ง คมออนไลน์ (Line ID, MS
Teams) เป็ นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทํางานและประวัติการศึกษา
เช่ น ประเภทการจ้า งงาน อาชี พ ยศ ตํา แหน่ ง หน้า ที่ ความเชี่ ย วชาญ
สถานภาพใบอนุญาตทํางาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ประวัติการดํารงตําแหน่ง
ประวัติการทํางาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการ
ประเมิน สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ทรัพย์สินของบริษัทที่อยู่ในความ
ครอบครองของพนักงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิ
การศึกษา ผลการศึกษา วันที่สาํ เร็จการศึกษา เป็ นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม การดํารงตําแหน่งกรรมการ ข้อมูลการเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทาํ กับ
บริษัท ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท
เป็ นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ท่ีอยู่ใน ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็ บ ไซต์
ความดูแลของบริษัท
(เว็บ ไซต์ที่ อยู่ในความดูแลของบริษัท เช่น https://www.aimreit.com และ
https://www.aimirt.com) ประวั ติ ก ารสื บ ค้ น คุ ก กี ้ ห รื อ เทคโนโลยี ใ น
ลั ก ษณะเดี ย วกั น หมายเลขอุ ป กรณ์ (Device ID) ประเภทอุ ป กรณ์
รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูลBrowser เป็ นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
เชือ้ ชาติ ศาสนา ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ
(biometric data) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นเพียงกรอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็ น
การทั่วไปเท่านัน้
คุกกี้
บริษัทเก็บรวบรวมและใช้คกุ กีร้ วมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ท่อี ยู่ภายใต้ความดูแลของ บริษัท
เช่น https://www.aimreit.com และ https://www.aimirt.com ทั้งนี ้ เพื่อการดําเนินการด้านความปลอดภัยและเพื่อให้
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ท่านซึ่งเป็ นผูใ้ ช้งานได้รบั ความสะดวก และข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกนําไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท โดยท่านสามารถตัง้ ค่า
หรือลบการใช้งานคุกกีไ้ ด้ดว้ ยตนเองจากการตัง้ ค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
7.

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ
กรณีท่ีบริษัททราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็ นของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทจะไม่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อาํ นาจปกครองที่มีอาํ นาจกระทําการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือ
ผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
กรณี ท่ี บ ริ ษั ท ไม่ ท ราบมาก่ อ นว่ า เจ้า ของข้อ มูล ส่ ว นบุค คลเป็ น ผู้เ ยาว์ คนไร้ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รบั
ความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองที่มีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ หรือผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี บริษัทจะ
ดําเนินการลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ โดยเร็วหากบริษัทไม่มีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดํา เนิน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ห ลายประการ
ซึ่งขึน้ อยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท
1) เพื่อการดําเนินการทางธุรกรรมของบริษัท
2) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทัง้ เอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
3) เพื่อดําเนินการตามที่จาํ เป็ นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการ
หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ เป็ นต้น
4) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทําที่ตอ้ งห้าม หรือผิด
กฎหมาย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและ/หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5) การยืนยันตัวตน พิสจู น์ตวั ตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านติดต่อหรือทําธุรกรรมกับบริษัท หรือใช้สิทธิตาม
กฎหมาย รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
7) ส่งการแจ้งเตือน ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
8) เพื่อจัดทําและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจําเป็ น
9) ยืนยันตัวตน ป้องกันสแปม หรือการกระทําที่ไม่ได้รบั อนุญาต หรือผิดกฎหมาย
10) ดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ท่ีบริษัทมีต่อหน่วยงานที่มีอาํ นาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี
การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท
11) ดําเนินการตามที่จาํ เป็ นเพื่อประโยชน์ท่ชี อบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น
12) ป้องกัน หรือหยุดยัง้ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

13) เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ประกาศ คํา สั่ ง ที่ มี ผ ลบั ง คับ ใช้ หรื อ การดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ คดี ค วาม
การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล
ทัง้ นี ้ วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็ น
การทั่วไป
9.

ประเภทบุคคลทีบ่ ริษัทเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้วตั ถุประสงค์ท่ไี ด้ระบุไว้ขา้ งต้น บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล
หน่วยงานของรัฐหรือผูม้ ีอาํ นาจที่บริษัทต้อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ดําเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์
สําคัญอื่น (เช่น การดําเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะ)
คู่สญ
ั ญาซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของ
พนักงานของบริษัท
ผูใ้ ห้บริการ

ผูร้ บั ข้อมูลประเภทอื่น

การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ทั่วไป

รายละเอียด
หน่วยงานผูบ้ ังคับใช้กฎหมาย หรือมีอาํ นาจควบคุมกํากับดูแลหรือมี
วัตถุประสงค์อื่นที่มีความสําคัญ เช่น กรมสรรพากร กรมแรงงาน กรม
ควบคุ ม โรค สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นต้น
บุคคลภายนอกที่บริษัทจัดซือ้ จัดจ้างให้ดาํ เนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
เช่ น บริษั ท ประกัน ภัย โรงพยาบาล บริษั ท ผู้จัด ทํา Payroll ธนาคาร
ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ เป็ นต้น
บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ห้บริการแทน หรือสนับสนุน
การดํา เนิ น การของบริ ษั ท เช่ น ผู้ใ ห้บ ริ ก ารคลาวด์จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์ ผูใ้ ห้บริการจัดส่งเอกสาร ผูใ้ ห้บริการด้านการชําระ
เงิ น ผู้ใ ห้บ ริ ก ารอิ น เทอร์เ น็ ต ผู้ใ ห้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ ผู้ใ ห้บ ริ ก ารด้า น
Digital ID ผูใ้ ห้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผูใ้ ห้บริการขนส่ง ผูใ้ ห้บริการ
จัดประชุม ที่ปรึกษาภายนอก เป็ นต้น
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอื่น
เช่น ผูต้ ิดต่อ สมาชิกในครอบครัว โรงพยาบาล สถาบันฝึ กอบรมหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็ นต้น ทั้งนี ้ เพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือ
สัญญาของบริษัท การฝึ กอบรม เป็ นต้น
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณี ท่ีจาํ เป็ น เช่น
การเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นต้น

ทัง้ นี ้ ประเภทของบุคคลผูร้ บั ข้อมูลที่ระบุไว้ขา้ งต้น เป็ นเพียงกรอบการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็ นการ

10.

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี บริษัทอาจจําเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่าน เช่น ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์ม
หรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ
เมื่อบริษัทมีความจําเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง บริษัทจะดําเนินการ
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือ
ดําเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนัน้ ได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาํ หนดให้บริษัทต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รบั ความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทัง้ นี ้ ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุม้ ครองส่วนบุคคลประกาศกําหนด
3) เป็ นการจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา
4) เป็ นการกระทําตามสัญญาของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้
ความยินยอมในขณะนัน้ ได้
6) เป็ นการจําเป็ นเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาํ คัญ
11.

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ขอ้ มูลนัน้ ยังมีความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านัน้ ตามรายละเอียดที่ได้กาํ หนดไว้ในนโยบายฉบับนี ้ ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิน้ ความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว บริษัทจะทําการลบ ทําลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั ตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐาน
การลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจะได้ประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีหรืออาจมี
ข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ ต่อไปจนกว่าอายุความจะสิน้ สุดลงหรือข้อพิพาทนัน้ จะได้มีคาํ สั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สดุ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดย
พนัก งานเฉพาะรายหรื อ บุ ค คลที่ มี อ ํา นาจหน้า ที่ ห รื อ ได้รับ มอบหมายที่ มี ค วามจํา เป็ น ต้อ งใช้ข้อ มูล ดัง กล่ า วตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รกั ษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรูจ้ าก
การปฏิบตั ิหน้าที่ นอกจากนี ้ เมื่อบริษัทมีการส่ง โอนหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บคุ คลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการปฏิบตั ิตาม
สัญญา หรือข้อตกลงในรู ปแบบอื่ น บริษัทจะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ส่วนบุคคลและการรัก ษา
ความลับที่เหมาะสมและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะมีความมั่นคง
ปลอดภัยอยู่เสมอ
12.

13.

สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กาํ หนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ
โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ า นมี สิ ท ธิ ข อเข้า ถึ ง รับ สํา เนาและขอให้เ ปิ ด เผยที่ ม าของข้อ มูล ส่ ว นบุคคลที่ บ ริษัท เก็บ รวบรวมไว้โดย
ปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือ
กรณีท่กี ารใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบัน
หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็ นปั จจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไข
เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
3) สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ขอให้บริษัทลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี ้ การใช้สิทธิลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ ะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี ้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัททําการตรวจสอบตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั
ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ค) เมื่ อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหมดความจํา เป็ น ในการเก็ บ รัก ษาไว้ต าม
วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลนัน้ ต่อไปเพื่อ
ประกอบการก่อตัง้ การปฏิบตั ิตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทกําลังพิสจู น์ถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเป็ นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์
สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีท่บี ริษัทมีเหตุ
ในการปฏิเสธคําขอโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ในกรณีท่ีท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าความ
ยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ท่านมีสิทธิถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริษัท เว้นแต่มีขอ้ จํากัดสิทธิโดย
กฎหมายให้บริษัทจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสญ
ั ญาระหว่างท่านกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้
ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทาํ งานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
รวมถึงอาจขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี ้ การใช้สิทธิ นี ้
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
8) สิทธิในการร้องเรียน
ในกรณี ท่ีท่านพบว่า บริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ รอ้ งเรียนไปยัง
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังบริษัท เพื่อให้
บริษัทมีโอกาสได้รบั ทราบข้อเท็จจริงและได้ชีแ้ จงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
14.

การปรับปรุ งแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ ป็ นครัง้ คราวตามที่
เห็นสมควร และจะทําการแจ้งประกาศนโยบายฉบับปั จจุบันให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ https://www.aimreit.com และ
https://www.aimirt.com
15.

การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ
หากท่านมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเกี่ยวกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านอีเมล ir@aimreit.com เบอร์โทรศัพท์ 02-254-0441-2

