
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จาํกัด 

 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท ์จาํกัด (ต่อไปในนโยบายนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือใหท่้านสามารถเชื่อมั่นไดว้่า บริษัทมีความโปร่งใสและความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม 

ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (“นโยบาย”) นีจ้ึงไดถ้กูจดัทาํ

ขึน้เพ่ือชีแ้จงแก่ท่านถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งดาํเนินการโดยบรษิัท รวมถึงเจา้หนา้ท่ีหรือ

พนกังานของบรษิัท รวมถึงคู่สญัญาหรือบคุคลภายนอกท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลแทนหรือในนามของ

บรษิัท โดยมีเนือ้หาสาระดงัต่อไปนี ้

1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายนีใ้ชบ้งัคบักับขอ้มลูส่วนบุคคลของผูท่ี้มีความสมัพนัธก์บับริษัทโดยตรง รวมทัง้สมัพนัธก์บับรษิัท ในฐานะ

ท่ีบริษัทเป็นผู้จัดการกองทรสัตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม  

อินดสัเทรียล โกรท (“กองทรัสต”์) ในปัจจบุนัและท่ีอาจมีในอนาคต   

บคุคลซึ่งมีความสมัพนัธก์บับรษิัท รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 

1) คู่คา้หรือคู่สญัญา ซึ่งเป็นบคุคลธรรมดา 

2) เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ผูป้ฏิบตัิงาน หรือลกูจา้ง 

3) ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ซึง่เป็นบคุคลธรรมดา 

4) กรรมการ ผูร้บัมอบอาํนาจ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูถื้อหุน้ หรือ ลกูจา้ง ของนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธก์บับรษิัท 

5) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ https://www.aimreit.com และ https://www.aimirt.com รวมทั้งช่องทางการ

ส่ือสารอ่ืนซึ่งควบคมุดแูลโดยบรษิัท (ถา้มี) 

6) บุคคลอ่ืนท่ีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของพนักงาน ผู้บริหาร และ

กรรมการ เป็นตน้ 

 

2. คาํนิยาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาํใหส้ามารถระบตุวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวใ้นมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแ้ก่ ขอ้มลูเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมอืง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนา

หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม 

ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบคุคลประกาศกาํหนด 

https://www.aimreit.com/
https://www.aimirt.com/


 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ กับขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีอตัโนมตัิ

หรือไม่ก็ตาม เช่น เก็บรวบรวม บนัทึก สาํเนา จดัระเบียบ เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง ใช ้กูค้ืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร ่

โอน รวม ลบ ทาํลาย เป็นตน้ 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีบริษัท เก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผย  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม   

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาํเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาํเนินการ

ดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 

บรษิัทเก็บรวบรวมหรือไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 

1) ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางต่าง ๆ เช่น สมคัรงาน 

ลงนามในสัญญา เอกสาร หรือช่องทางอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยบริษัท หรือเมื่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อส่ือสารกับ

บรษิัท ณ ท่ีทาํการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนท่ีควบคมุดแูลโดยบรษิัท เป็นตน้ 

2) ขอ้มลูท่ีบริษัทเก็บรวบรวมจากการท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเว็บไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบริการอ่ืน ๆ 

ตามสญัญาหรือตามพนัธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใชง้านเว็บไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบริการของ บริษัท ดว้ยการใช้

คกุกี ้(Cookies) เป็นตน้ 

3) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่ีแหล่งข้อมูล

ดังกล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือไดร้ับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการ

เปิดเผยขอ้มลูแกบ่รษิัท เช่น บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ รวมถึงจาก

ความจาํเป็นเพ่ือปฏิบตัิตามสญัญาท่ีอาจมีการแลกเปล่ียนขอ้มลูส่วนบคุคลกบัคู่สญัญาได ้  

 กรณีท่ีท่านเป็นผูใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท ท่านมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการแจง้รายละเอียด

การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้                 

ใหบุ้คคลภายนอกดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้ หากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดร้บัความยินยอมในการ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวแก่บรษิัท  

   

4. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเท่านัน้ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

 



 
ฐานกฎหมาย รายละเอียด 

เพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมาย เ พ่ือให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีควบคุมบริษัท 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 

-  กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

-  กฎหมายภาษีอากร  

-  กฎหมายการบญัช ี

-  กฎหมายแรงงาน 

-  กฎหมายว่าดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์

-  กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

-  กฎหมายอ่ืนท่ีบรษิทัตอ้งปฏิบตัิตาม  

รวมถึง เพ่ือปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และ/หรือ คาํสั่งของผูม้ีอาํนาจ เช่น

คาํสั่งศาล คาํสั่งของหน่วยงานรฐั หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีกาํกับดูแล หรือ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอาํนาจ เป็นตน้ 

เพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญา เพ่ือให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญา หรือดาํเนินการอัน

จาํเป็นต่อการเขา้ทาํสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท และ/หรือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ในฐานะทรัสตีของ

กองทรัสต  ์รวมไปถึงการดาํเนินการใด ๆ ของบริษัทก่อนการเข้าทาํ

สัญญา ซึ่งหากไม่ได้ดาํเนินการแล้วจะส่งผลกระทบต่อการเข้าทาํ

สญัญาหรือทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ทาํสญัญาได ้รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 

- การพิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํสญัญา 

- การจดัทาํรายงานภายในของบรษิัท 

- การยืนยนัตวัตนในการเขา้ทาํสญัญา 

- การติดตามหรือบนัทึกการทาํธุรกรรม 

- การเรียกชาํระหนี ้ 

- การบงัคบัใชสิ้ทธิตามสญัญา 

เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย บริษัทจะอ้างอิงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลอ่ืน ซึ่ง

ประโยชนด์งักล่าวมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มูล

ส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ  

- การรกัษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ีของบรษิัท 

- การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพ่ือกิจการภายในของบรษิัท  

- การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท เช่น การ

จดัการขอ้รอ้งเรียนและขอ้พิพาท  



 
- การฟ้องรอ้งดาํเนินคดีและดาํเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือ 

กิจกรรมทางการตลาด และการประชาสมัพนัธ ์ 

- อาํนวยความสะดวกแก่การตรวจสอบทางบัญชีท่ีกระทาํโดยผูส้อบ

บญัช ี

- การรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร ์

ความยินยอม ในกรณีท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นการทาํเพ่ือวตัถุประสงค์

ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้มาตรา 24 และ/หรือ 26 แห่งพระราชบญัญัติ

คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจะดาํเนินการขอความ

ยินยอมจากท่าน โดยจะแจง้วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ ก่อนการขอความยินยอม 

ฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายขา้งตน้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านทางกฎหมายอ่ืน

ดงัตอ่ไปนี ้

1) เพ่ือการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะหรือการใชอ้าํนาจรฐั

ท่ีบรษิัทไดร้บั 

2) เป็นการจาํเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

หรือสขุภาพของบคุคล 

3) เพ่ือการจดัทาํเอกสารประวตัิศาสตร ์วิจยัหรือสถิติท่ีสาํคญั 

 

ในกรณีท่ีบรษิัทมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ีตาม

กฎหมายของบรษิัท การเขา้ทาํสญัญา หรือการปฏิบตัิตามสญัญา หากท่านปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลหรือ คดัคา้นการ

ดาํเนินการประมวลผลตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรม อาจมีผลทาํใหบ้ริษัทไม่สามารถดาํเนินการหรือปฏิบตัิตามสญัญา

ทัง้หมดหรือบางส่วนได ้ 

 

5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ท่ีท่านมีกับบริษัท 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยและตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ             

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

 

 

 

 

 



 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

ขอ้มลูเฉพาะตวับคุคล คาํนาํหนา้ชื่อ ชื่อ นามสกลุ ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขท่ีบตัรประจาํตวั

ประชาชน สญัชาติ เลขท่ีใบขบัขี่ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ขอ้มลูทะเบียนบา้น 

หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขประกนัสงัคม หมายเลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษี เป็นตน้ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะของบคุคล วนัเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสงู นํา้หนกั อายุ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย 

เป็นตน้ 

ขอ้มลูสาํหรบัการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรศัพทเ์คล่ือนท่ี หมายเลขโทรสาร อีเมล     

ท่ีอยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS 

Teams) เป็นตน้ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการทาํงานและการศกึษา รายละเอียดการจา้งงาน รวมถึงประวัติการทาํงานและประวัติการศึกษา 

เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตาํแหน่ง หน้าท่ี ความเชี่ยวชาญ 

สถานภาพใบอนญุาตทาํงาน ขอ้มลูบคุคลอา้งอิง ประวตัิการดาํรงตาํแหน่ง 

ประวัติการทาํงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการ

ประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์ทรัพยสิ์นของบริษัทท่ีอยู่ในความ

ครอบครองของพนักงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิ

การศกึษา ผลการศกึษา วนัท่ีสาํเรจ็การศกึษา เป็นตน้ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัความสมัพนัธท์างสงัคม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ขอ้มลูการเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมท่ีทาํกบั

บริษัท ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 

เป็นตน้ 

ขอ้มลูเก่ียวกับการใชง้านเว็บไซตท่ี์อยู่ใน

ความดแูลของบรษิัท 

ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ 

(เว็บไซตท่ี์อยู่ในความดแูลของบรษิัท เช่น https://www.aimreit.com และ 

https://www.aimirt.com)  ประวัติการสืบค้น  คุกกี้ห รือเทคโนโลยีใน

ลักษณะเดียวกัน  หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ 

รายละเอียดการเชื่อมต่อ ขอ้มลูBrowser เป็นตน้ 

ขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหว เชือ้ชาติ ศาสนา ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ 

(biometric data) ขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีระบุไวข้า้งตน้ เป็นเพียงกรอบการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทเป็น

การทั่วไปเท่านัน้ 

 

6. คุกกี ้

บรษิัทเก็บรวบรวมและใชค้กุกีร้วมถึงเทคโนโลยอ่ืีนในลกัษณะเดียวกนัในเว็บไซตท่ี์อยู่ภายใตค้วามดแูลของ บรษิัท 

เช่น  https://www.aimreit.com และ https://www.aimirt.com ทั้งนี ้เพ่ือการดาํเนินการดา้นความปลอดภัยและเพ่ือให้

https://www.aimreit.com/
https://www.aimirt.com/
https://www.aimreit.com/
https://www.aimirt.com/


 
ท่านซึ่งเป็นผูใ้ชง้านไดร้บัความสะดวก และขอ้มลูเหล่านีจ้ะถกูนาํไปเพ่ือปรบัปรุงเว็บไซตข์องบรษิัท โดยท่านสามารถตัง้ค่า

หรือลบการใชง้านคกุกีไ้ดด้ว้ยตนเองจากการตัง้ค่าในเว็บเบราวเ์ซอร ์(Web Browser) ของท่าน 

 

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีท่ีบริษัททราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ บริษัทจะไม่ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลนั้นจนกว่าจะไดร้ับความยินยอมจากผู้ใช้อาํนาจปกครองท่ีมีอาํนาจกระทาํการแทนผู้เยาว  ์หรือผู้อนุบาล หรือ          

ผูพิ้ทกัษ์ตามแต่กรณี ทัง้นี ้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกาํหนด 

กรณีท่ีบริษัทไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว  ์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ และมาพบในภายหลงัว่า บริษัทไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวโดยยงัมิไดร้บั

ความยินยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองท่ีมีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์หรือผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ์ตามแต่กรณี บริษัทจะ

ดาํเนินการลบทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้โดยเรว็หากบรษิัทไม่มีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความ

ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

 

8. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงคห์ลายประการ   

ซึ่งขึน้อยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท  

1) เพ่ือการดาํเนินการทางธุรกรรมของบรษิัท  

2) เพ่ือเก็บรกัษาและปรบัปรุงขอ้มลูอนัเก่ียวกบัท่าน รวมทัง้เอกสารท่ีมีการกล่าวอา้งถึงท่าน 

3) เพ่ือดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นในการบรหิารจดัการภายในองคก์ร รวมถึงการรบัสมคัรงาน การสรรหากรรมการ

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ การประเมินคณุสมบตัิ เป็นตน้ 

4) ป้องกัน ตรวจจบั หลีกเล่ียง และตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทาํท่ีตอ้งหา้ม หรือผิด

กฎหมาย ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทและ/หรือเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

5) การยืนยนัตวัตน พิสจูนต์วัตนและตรวจสอบขอ้มลูเมื่อท่านติดต่อหรือทาํธุรกรรมกับบริษัท หรือใชสิ้ทธิตาม

กฎหมาย รวมถึงการใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

6) การประเมินและบรหิารจดัการความเส่ียง 

7) ส่งการแจง้เตือน ติดต่อส่ือสารและแจง้ข่าวสารไปยงัท่าน 

8) เพ่ือจดัทาํและส่งมอบเอกสารหรือขอ้มลูท่ีมีความเก่ียวขอ้งและจาํเป็น 

9) ยืนยนัตวัตน ป้องกนัสแปม หรือการกระทาํท่ีไม่ไดร้บัอนญุาต หรือผิดกฎหมาย 

10) ดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือปฏิบตัิตามหนา้ท่ีท่ีบริษัทมีต่อหน่วยงานท่ีมีอาํนาจควบคุม หน่วยงานดา้นภาษี 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือภาระผกูพนัตามกฎหมายของบรษิัท 

11) ดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชนท่ี์ชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัทหรือของบคุคลอ่ืน  

12) ป้องกนั หรือหยดุยัง้อนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 



 
13) เ พ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ ง ท่ีมีผลบังคับใช้ หรือการดําเนินการเก่ียวกับคดีความ               

การดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูตามหมายศาล  

ทัง้นี ้วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวข้า้งตน้ เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบริษัทเป็น

การทั่วไป 

 

9. ประเภทบุคคลทีบ่ริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตว้ตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้ 

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 

หน่วยงานของรฐัหรือผูม้ีอาํนาจท่ีบริษัทตอ้ง

เ ปิดเผยข้อมูลเ พ่ือวัตถุประสงค์ในการ

ดาํเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์

สาํคญัอ่ืน (เช่น การดาํเนินการเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ) 

หน่วยงานผูบ้ังคับใชก้ฎหมาย หรือมีอาํนาจควบคุมกาํกับดูแลหรือมี

วตัถุประสงคอ่ื์นท่ีมีความสาํคญั เช่น กรมสรรพากร กรมแรงงาน กรม

ควบคุมโรค สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์เป็นตน้  

คู่สญัญาซึ่งดาํเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการของ

พนกังานของบรษิัท 

บุคคลภายนอกท่ีบริษัทจัดซือ้จดัจา้งใหด้าํเนินการเก่ียวกับสวสัดิการ 

เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทาํ Payroll ธนาคาร        

ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท ์เป็นตน้ 

ผูใ้หบ้รกิาร บริษัทอาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูใ้หบ้ริการแทน หรือสนับสนุน

การดําเนินการของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์จัดเก็บข้อมูล               

ผูใ้หบ้ริการเว็บไซต ์ผูใ้หบ้ริการจดัส่งเอกสาร ผูใ้หบ้ริการดา้นการชาํระ

เงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน 

Digital ID ผูใ้หบ้ริการส่ือสงัคมออนไลน ์ผูใ้หบ้ริการขนส่ง ผูใ้หบ้ริการ

จดัประชมุ ท่ีปรกึษาภายนอก เป็นตน้ 

ผูร้บัขอ้มลูประเภทอ่ืน บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผู้รับขอ้มูลประเภทอ่ืน 

เช่น ผูต้ิดต่อ สมาชิกในครอบครวั โรงพยาบาล สถาบันฝึกอบรมหรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นตน้ ทั้งนี ้เพ่ือการดาํเนินการเก่ียวกับธุรกรรมหรือ

สญัญาของบรษิัท การฝึกอบรม เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีท่ีจาํเป็น เช่น 

การเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ประเภทของบุคคลผูร้บัขอ้มลูท่ีระบุไวข้า้งตน้ เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทเป็นการ

ทั่วไป 

 



 
10. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในบางกรณี บริษัทอาจจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพ่ือดาํเนินการตาม

วตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมหรือใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น ส่งขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัระบบคลาวด ์(Cloud) ท่ีมีแพลตฟอรม์

หรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ  

เมื่อบริษัทมีความจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง บริษัทจะดาํเนินการ

เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือ

ดาํเนินการตามเงื่อนไขเพ่ือใหส้ามารถส่งหรือโอนขอ้มลูนัน้ไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก ่

1) เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีกาํหนดใหบ้รษิัทตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ  

2) ไดแ้จง้ใหท่้านทราบและไดร้บัความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไม่เพียงพอ ทัง้นี ้ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุม้ครองส่วนบคุคลประกาศกาํหนด  

3) เป็นการจาํเป็นเพ่ือปฏิบตัิตามสญัญาท่ีท่านเป็นคู่สญัญา  

4) เป็นการกระทาํตามสญัญาของบรษิัทกบับคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืน เพ่ือประโยชนข์องท่าน 

5) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่านหรือของบคุคลอ่ืน เมื่อท่านไม่สามารถให้

ความยินยอมในขณะนัน้ได ้ 

6) เป็นการจาํเป็นเพ่ือดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะท่ีสาํคญั 

 

11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าท่ีขอ้มลูนัน้ยงัมีความจาํเป็นตามวตัถปุระสงคใ์น

การเก็บรวบรวมขอ้มลูเท่านัน้ ตามรายละเอียดท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี ้ประกาศหรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้

เมื่อพน้ระยะเวลาและขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านสิน้ความจาํเป็นตามวตัถปุระสงคด์งักล่าวแลว้ บรษิัทจะทาํการลบ ทาํลาย

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐาน

การลบทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีกฎหมายจะไดป้ระกาศกาํหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ด ีในกรณีท่ีมีหรืออาจมี

ขอ้พิพาท การใชสิ้ทธิหรือคดีความอันเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรกัษาขอ้มลู

ส่วนบคุคลนัน้ต่อไปจนกว่าอายคุวามจะสิน้สดุลงหรือขอ้พิพาทนัน้จะไดม้ีคาํสั่งหรือคาํพิพากษาถึงท่ีสดุ 

 

12. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีมาตรการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล โดยการจาํกัดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลใหส้ามารถเขา้ถึงไดโ้ดย

พนักงานเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอํานาจหน้าท่ีหรือได้รับมอบหมายท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม

วัตถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวแ้ลว้เท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะตอ้งยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการ

ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครดั ตลอดจนมีหนา้ท่ีรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีตนเองรบัรูจ้าก

การปฏิบตัิหนา้ท่ี นอกจากนี ้เมื่อบรษิัทมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลแก่บคุคลท่ีสาม ไม่ว่าเพ่ือการปฏิบตัิตาม

สัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน บริษัทจะกาํหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา

ความลบัท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือยืนยนัว่าขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีบรษิัทเก็บรวบรวมจะมีความมั่นคง

ปลอดภยัอยู่เสมอ 



 
13. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไวห้ลายประการ 

โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

1) สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสาํเนาข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสาํเนาและขอให้เปิดเผยท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมไวโ้ดย

ปราศจากความยินยอมของท่าน เวน้แต่กรณีท่ีบรษิัทมีสิทธิปฏิเสธคาํขอของท่านดว้ยเหตตุามกฎหมายหรือคาํสั่งศาล หรือ

กรณีท่ีการใชสิ้ทธิของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน  

2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณแ์ละเป็นปัจจุบัน  

หากท่านพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอใหแ้กไ้ข

เพ่ือใหม้ีความถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้

3) สิทธิในการลบหรือทาํลายข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทลบหรือทาํลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่

สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลไดต้่อไป ทั้งนี ้การใชสิ้ทธิลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลนีจ้ะตอ้งอยู่ภายใต้

เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษิัทระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ทัง้นี ้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาท่ีบริษัททาํการตรวจสอบตามคาํรอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้กไ้ขขอ้มลู

ส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง สมบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนั 

ข) ขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลถกูเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม

วตัถปุระสงคท่ี์บรษิัทไดแ้จง้ในการเก็บรวบรวม แต่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลประสงคใ์หบ้รษิัทเก็บรกัษาขอ้มลูนัน้ต่อไปเพ่ือ

ประกอบการก่อตัง้ การปฏิบตัิตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาท่ีบรษิัทกาํลงัพิสจูนถ์ึงเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล

ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หรือตรวจสอบความจาํเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ อนัเน่ืองมาจากการท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้ชสิ้ทธิคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บคุคล 

5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัท่าน เวน้แต่กรณีท่ีบรษิัทมีเหตุ

ในการปฏิเสธคาํขอโดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น บริษัทสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน



 
บคุคลของท่านมีเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้

สิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะ 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  

ในกรณีท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าความ

ยินยอมนั้นจะไดใ้หไ้วก้่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบ้ังคบั ท่านมีสิทธิถอน

ความยินยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรกัษาโดยบริษัท เวน้แต่มีขอ้จาํกัดสิทธิโดย

กฎหมายใหบ้รษิัทจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูต่อไปหรือยงัคงมีสญัญาระหว่างท่านกบับรษิัทท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่ท่านอยู่ 

7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านมีสิทธิในการขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากบรษิัท ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทั่วไปได้

ดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี์ทาํงานไดโ้ดยอัตโนมัติและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยวิธีการอัตโนมตัิ 

รวมถึงอาจขอใหบ้ริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี ้การใชสิ้ทธินี้

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

8) สิทธิในการร้องเรียน 

ในกรณีท่ีท่านพบว่า บริษัทมิไดป้ฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนไปยัง

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้ก่อนการรอ้งเรียนดงักล่าว บริษัทขอใหท่้านโปรดติดต่อมายงับริษัท เพ่ือให้

บรษิัทมีโอกาสไดร้บัทราบขอ้เท็จจรงิและไดช้ีแ้จงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

 

14. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจพิจารณาปรบัปรุง แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีเ้ป็นครัง้คราวตามท่ี

เห็นสมควร และจะทาํการแจง้ประกาศนโยบายฉบับปัจจุบันให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต ์https://www.aimreit.com และ 

https://www.aimirt.com  

 

15. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีขอ้สงสัย ข้อเสนอแนะหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัท หรือเก่ียวกับนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้หรือท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ท่านสามารถติดต่อบรษิัทผ่านอีเมล ir@aimreit.com เบอรโ์ทรศพัท ์02-254-0441-2 

https://www.aimreit.com/
https://www.aimirt.com/
mailto:ir@aimreit.com
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