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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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บริษัท บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ท ีเอส คลงัสินค้า จ ากดั 

บริษทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน า้มนั จ ากดั 

บริษัท ท ีเอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ากดั 

บริษัท ท ีเอส จี เทรดดิง้ จ ากดั 

บริษัท ทเีอสเอม็ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
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• เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรในกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคล ตำม พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒  

• เพ่ือก ำหนดบทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล  

• เพ่ือก ำหนดล ำดบัชั้นควำมลบัและกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 • เพ่ือก ำหนดวธีิกำรจดัเก็บ กำรใชง้ำน กำรส่งต่อ กำรเฝ้ำระวงั กำรแจง้เตือนหำกมีเหตุไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนกบักำรจดักำร

ขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือก ำหนดควำมรับผิดและบทลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำร 

ด ำเนินกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหบุ้คลำกรและผูท่ี้ปฏิบติังำนร่วมกบับริษทัทุกคนตอ้งรับทรำบ ท ำควำม เขำ้ใจ และปฏิบติั

ตำมนโยบำยฉบบัน้ีอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกจำ้งหรือบุคลำกรของบริษทัไม่ปฏิบติักำรตำม ขอ้ก ำหนดและแนวทำงในกำร

ด ำเนินกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กรณีดงักล่ำวถือเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย ส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งงำนของบริษทั และ

บริษทัสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำลงโทษบุคคลดงักล่ำวตำม สมควรต่อไป 

 

 
• เอกสำรฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บั บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิลจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ  

• นโยบำยฉบบัน้ีจะถูกน ำมำบงัคบัใชก้บักำรประกอบธุรกิจและกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษทั ซ่ึง รวมถึง กำร

ด ำเนินงำนของบริษทัในฐำนะนำยจำ้ง โดยนโยบำยฉบบัน้ีจะน ำมำใชเ้ป็นแนวทำงส ำหรับกำรเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลทุกประเภท ไม่วำ่ท่ีจะอยูใ่นรูปแบบของเอกสำร หรือท่ีมีกำรเก็บไวใ้น รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 
เวน้แต่จะมีกำรระบุไวช้ดัเจนเป็นอยำ่งอ่ืน ค ำหรือขอ้ควำมใดๆ ดงัต่อไปน้ี ท่ีมีกำรกล่ำวถึงหรือระบุไวใ้นนโยบำยฉบบั

น้ีใหมี้ ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

“บริษัท”    หมำยถึง  บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 

“บริษัทในเครือ”   หมำยถึง   บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั 

บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ ำมนั จ ำกดั 

บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ ำกดั 

บริษทั ที เอส จี เทรดด้ิง จ ำกดั 

บริษทั ทีเอสเอม็ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

“การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล”  หมำยถึง กำรใชง้ำนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิ 

“ข้อมูลชีวภาพ” หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกิดจำกกำรใชเ้ทคนิคหรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบักำร น ำ

ลกัษณะเด่นทำงกำยภำพหรือทำงพฤติกรรมของบุคคลธรรมดำมำใช ้ท ำใหส้ำมำรถ

ยนืยนัตวัตนของบุคคลธรรมดำนั้นท่ีไม่เหมือนกบับุคคลอ่ืน ได ้เช่น ขอ้มูลภำพจ ำลอง

ใบหนำ้ ขอ้มูลจ ำลองม่ำนตำ หรือขอ้มูลจ ำลอง ลำยน้ิวมือ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดำ ซ่ึงท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่วำ่ 

ทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 

1. วัตถุประสงค์    

2. ขอบเขต    

3. ค ำจ ำกดัควำมและควำมหมำย    
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“ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว”  หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชำติ เผำ่พนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือ

ในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติั อำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ 

ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูล พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึง

กระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วน บุคคลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกำศก ำหนด 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำซ่ึงเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรวบรวม ใช ้หรือ 

เปิดเผยโดยผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (แลว้แต่

กรณี) 
“ลูกค้า” หมำยถึง ผูใ้ช้หรือซ้ือบริกำรต่ำง ๆ ของบริษทั รวมไปถึงกำรเขำ้ใช้เว็บไซต์หรือกำร

ติดต่อมำยงับริษทั 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ ำนำจหน้ำท่ีตดัสินใจเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้

หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสัง่หรือในนำมของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

“บุคคล”                                                 หมำยถึง บุคคลธรรมดำ 

“เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัเก็บและคุม้ครองขอ้มูล 

ส่วนบุคคลไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลภำยนอก ติดต่อ และประสำนงำนกับส ำนักงำน

คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 
กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจำกจะปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

พระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้ บริษทัยงับริหำรจดักำร โดยใช้

แนวทำงของกำรจดักำรระบบคุณภำพ ISO 9001 ในกำรบริหำรจดักำรอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

 

4. กรอบในกำรบริหำรจัดกำรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Management Framework)    

ผู้ที่มีสว่น

เก่ียวข้อง 

 

Requirement 

for Business 

Continuity 

ผู้ที่มีสว่น

เก่ียวข้อง 

 

Requirement 

for Business 

Continuity 

Plan 

การวางแผน 

Do 

การปฏิบตัิตามแผน 

Check 

การปฏิบตังิานและตดิตามผล 

Act 

การปรับปรุงและพฒันา 
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4.1. ระบบบริหารจดัการ ประกอบไปดว้ย 

• กำรวำงแผน (Plan) หรือ กำรก ำหนดกรอบในกำรจดักำร (Identify) โดยกำรประเมินระบุควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกบั

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท ำกำรจดัเก็บ ระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพยสิ์น ขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  

• กำรด ำเนินกำร (Do) หรือกำรท ำกำรป้องกนัใน (Protect) โดยกำรท ำกำรควบคุมระบบและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

• กำรปฏิบติัและกำรติดตำมผล (Check) หรือกำร Detect, Respond, Recover กำรตรวจสอบและเฝ้ำระวงั มีมำตรกำร

ในกำรเผชิญเหตุ และมำตรกำรในกำรฟ้ืนฟคูวำมเสียหำยท่ีเกิด จำกภยัคุกคำม  

• กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง (Act) ให้มีกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำระบบคุณภำพยงัคงมี

กำรปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือคงกำรบริกำรใหมี้ประสิทธิภำพ 

 

4.2 การละเมดิ (Breach) ข้อมูลส่วนบุคคล  

กำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นสำมประเภทดงัน้ี  

(1) กำรละเมิดควำมลบัของขอ้มูล (Confidentiality Breach) กำรเปิดเผยหรือกำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยไม่มีสิทธิของขอ้มูล

ส่วนบุคคล และไม่ไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของขอ้มูล 

(2) กำรละเมิดควำมครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล (Integrity Breach) โดยกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคล  

(3) กำรละเมิดควำมพร้อมใชข้องขอ้มูล (Availability Breach) โดยกำรท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถใชง้ำนได ้

กำรท ำใหข้อ้มูลเสียหำย หรือกำรท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เป็นไปตำมกฎหมำย  

 

4.3 การควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลมีกำรจดัเก็บใน 2 รูปแบบคือแบบอิเลคทรอนิกส์ และเอกสำรท่ีพิมพเ์ป็นเอกสำร หรือถ่ำยเอกสำรมำ 

จำกตน้ฉบบั (Hardcopy) จึงตอ้งใหค้วำมส ำคญั กบักำรควบคุมดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล จดัใหมี้กำรควบคุมในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีกำรจดัเก็บโดยท ำตำม

นโยบำยกำรควบคุมกำรเขำ้ถึง (Access Control) ในกำรป้องกนัผูท่ี้ไม่มีสิทธ์ิในกำรเขำ้ถึง ไม่ให้สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลโดยไม่ได้

รับอนุญำต  

(2) ควำมปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) กำรจดักำรควำมปลอดภยัของขอ้มูลมีกำรด ำเนินกำรในกำรจดักำรขอ้มูล

ในแต่ละสถำนะของขอ้มูล (Data State) ดงัต่อไปน้ี 
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Data State Electronics Hard Copy 
ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บแต่ยงั ไม่ได้ใช้งำน 
(At rest) 

• กำรเขำ้รหสัขอ้มูล (Data Encryption)  
• กำรป้องกันกำรเปล่ียนแปลง (Data 
Integrity)  
• กำรป้องกนัขอ้มูลสูญหำย (Data 
Lost Prevention) และ  ก ำ ร ป้ อ งกัน 
ขอ้มูลร่ัวไหล (Data Leak Prevention)  
• ควำมปลอดภยัของกำรจดัเก็บ Storage 
Security แบบ On premise หรือแบบ On 
cloud ตอ้งมี กำรส ำรองขอ้มูลอยำ่งนอ้ย 
1 ชุดท่ี สำมำรถให้ควำมมั่นใจว่ำจะ
สำมำรถ กู้คืนข้อมูลได้ครบถ้วนหำก
เกิดเหตุไม่พึงประสงค ์

ขอ้มูลท่ีมีกำรพิมพอ์อกมำเป็นเอกสำร 
หรือถ่ำยเอกสำรจำกตน้ฉบบัให้จดัเก็บ 
ในหอ้งท่ีมีกญุแจลอ็ก  

ขอ้มูลท่ีก ำลงัถูกใชง้ำน (At use) • ข้อมูลถูกเปิดเผย (Data Exposures) 
และน ำไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญำต 
ป้องกันโดยกำรควบคุมกำรเข้ำ ถึง 
(Access Control) 

เม่ือใช้งำนเสร็จแลว้ตอ้งน ำไปจัดเก็บ
ในสถำนท่ีเดิม 

ขอ้มูลระหวำ่งกำร ส่ือสำร (In transit) 
 

• ขอ้มูลระหวำ่งกำรส่ือสำร (Data 
Transmission) ต้องมีกำรเข้ำรหัสใน 
กำรส่ง หรือ มีกำรใช้งำนช่องทำงกำร 
ส่ือสำรท่ีปลอดภยั 

ให้มีกำรปิดผนึกเอกสำรและตรวจสอบ
ว่ำไม่มีกำรเข้ำไปอ่ำน ท ำส ำเนำโดย 
ไม่ไดรั้บอนุญำต 
 

 

 
เน่ืองจำกขอ้มูลส่วนบุคคลมีควำมส ำคญัและตอ้งมีกำรบริหำรจดักำรท่ีเหมำะสม ดงันั้นขอ้มูลส่วนบุคคลจดัอยูใ่น

ล ำดบั ชั้น “ขอ้มูลลบั” (Confidential) ใหด้ ำเนินกำรและจดักำรตำมนโยบำยกำรจดัล ำดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูล (Data 

Classification Policy) 

 

 

เพ่ือผลกัดนัและสนบัสนุนใหอ้งคก์รมีกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีจะปฏิบติัตำม พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง จึงก ำหนดใหมี้แนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

6.1 ก าหนดให้จดัตั้งหน่วยงานควบคุมข้อมูล (Data Protection Office) 

มีหนำ้ท่ีในกำรควบคุมกำรด ำเนินกำรของกลุ่มบริษทั มีหนำ้ท่ีในกำร กำรก ำกบัดูแล นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน 
บุคคล และกรอบกำรด ำเนินงำน โดยหน่วยงำนมีหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

5. การจดัล าดบัช้ันความลบัของข้อมูลส่วนบุคคล     

6. แนวทางในการด าเนนิการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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• จดัท ำแนวทำงและนโยบำยกำรก ำกบัดูแลในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล น ำเสนอและลงนำมอนุมติัโดยผูมี้อ  ำนำจ 

และประกำศใชท้ัว่ทั้งองคก์ร  

• ก ำหนดให้มี “เจ้ำหน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer หรือ DPO) เป็นผูรั้บผิดชอบในกำร

จดักำรตำมนโยบำยฉบบัน้ี ก ำหนดให้ทรำบไดว้ำ่กำรด ำเนินกำรของกลุ่มบริษทัใดท่ีท ำให้บริษทัและผูเ้ก่ียวขอ้งมีฐำนะเป็น “ผู ้

ควบคุม ขอ้มูลส่วนบุคคล” (Data Controller) ตำมกฎหมำย ซ่ึงจะมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของในกำรจดักำรขอ้มูลตำมนโยบำย

ฉบบัน้ี  

• ก ำหนดใหท้รำบไดว้ำ่กำรด ำเนินกำรของกลุ่มบริษทัใดท่ีท ำใหบ้ริษทัและผูเ้ก่ียวขอ้งมีฐำนะเป็น “ผูป้ระมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคล (Data Processor) ตำมกฎหมำย ซ่ึงจะมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของในกำรจดักำรขอ้มูลตำมนโยบำยฉบบัน้ี  

• พิจำรณำขอ้มูลต่ำง ๆ ขององคก์รเพ่ือก ำหนด “ขอ้มูลส่วนบุคคล" (Personal Data) ท่ีตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือ

กฎเกณฑ์ท่ีประกำศบังคบัใช้ ก ำหนด กรอบกำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรขอ้มูลระดับองค์กร (Data Governance, Data 

Management, Data Protection)  

• ก ำหนด กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียง กำรประเมินผลกระทบดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล (Privacy/Data Protection Impact Assessment, Risk Assessment) 

• ก ำหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในแต่ละกระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Owner) และเจ้ำของขอ้มูล (Data Owner) ให้

ชดัเจน  

• จดัท ำวธีิปฏิบติั ขั้นตอนปฏิบติั คู่มือกำรปฏิบติังำนในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และประกำศใชภ้ำยในองคก์ร  

• จดัใหมี้กำรสร้ำงควำมตระหนกั กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ใหก้บัผูป้ฏิบติังำน  

• เสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับผูท่ี้รับมอบหมำย “เจ้ำหน้ำท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) และ

ผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งตำมกรอบ Privacy Data Protection  

• ก ำหนดกรอบกำรประสำนกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแลของหน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนควำมร่วมมืออ่ืนท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งในปัจจุบนัและอนำคต 

 

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคล  

เน่ืองจำกขอ้มูลท่ีจัดเก็บมีควำมหลำกหลำยดังนั้นให้ใช้แนวทำงดังต่อไปน้ีในกำรก ำหนดว่ำขอ้มูลใดเป็นข้อมูล      

ส่วนบุคคล  

• ขอ้มูลท่ีสำมำรถระบุตวัตน โดยกำรโพสตห์รือขอขอ้มูลระบุตวับุคคล ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเพียง) 

- หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขประกนัสงัคม หมำยเลขหนงัสือเดินทำง หรือหมำยเลขท่ีใชใ้นกำรสอบ  

- บตัรประจ ำตวัท่ีออกโดยรัฐ  

- บตัรประจ ำตวันกัเรียน หรือ นกัศึกษำท่ีแสดงขอ้มูลอยำ่งนอ้ยสองขอ้จำกรำยกำรต่อไปน้ี (1) ช่ือ (2) รูปภำพ หรือ 

(3) หมำยเลขประจ ำตวั 

- ขอ้มูลระบุตวัตนดิจิทลั รวมถึงรหสัผำ่น  

• ขอ้มูลประวติัหรือเอกสำรทำงกำรแพทย ์ทำงจิตวทิยำ ไบโอเมตริก (Biometric) หรือพนัธุกรรม (Genetic)  

ของบุคคลอ่ืน  

• ขอ้มูลระบุตวับุคคลผำ่นลิงกภ์ำยนอก 
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• ขอ้มูลทำงกำรเงินขององคก์รหรือธุรกิจ  

• ขอ้มูลทำงกำรเงินส่วนบุคคล (ของตวัเองหรือผูอ่ื้น) ต่อไปน้ี 

    - บญัชีธนำคำรและ/หรือขอ้มูลบตัรเครดิต  

    – บนัทึกทำงกำรเงินคู่กบัขอ้มูลบญัชีผูใ้ช ้

• ขอ้มูลติดต่อส่วนบุคคลต่อไปน้ี 

    - หมำยเลขโทรศพัทห์รืออีเมลส่วนตวั 

    - อีเมล Messenger และขอ้มูลระบุตวัตน  

• ขอ้มูลขำ้งตน้สำมำรถใชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ำงกำรกศุล บริกำรท่ีไม่ละเมิดสิทธ์ิ หรือช่วยในกำรตำมหำบุคคล 

หรือสตัวท่ี์สูญหำยไดย้กเวน้ในกรณีเน้ือหำท่ีมีมำจำกข่ำว หรือเน้ือหำท่ีอำ้งหรือยนืยนัวำ่มำจำกแหล่งขอ้มูลท่ี 

ถูกละเมิด ไม่วำ่บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจะเป็นบุคคลสำธำรณะหรือบุคคลทัว่ไป  

• ช่ือบุคคล และเอกสำรท่ีระบุขอ้มูลส่วนตวั ซ่ึงประกอบดว้ย 

    - ใบขบัข่ี บตัรประจ ำตวัท่ีออกโดยรัฐนอกเหนือจำกใบขบัขี่ กรีนกำร์ด หรือเอกสำรกำรยำ้ยถ่ินฐำน  

       - ทะเบียนสมรส สูติบตัร และหนงัสือรับรองกำรเปล่ียนช่ือ  

    - ขอ้มูลระบุตวัตนดิจิทลั รวมถึงรหสัผำ่น 

    - ทะเบียนรถยนต ์ 

• ภำพภำยนอกของท่ีอยูอ่ำศยัส่วนตวัหำกตรงกบัเง่ือนไขต่อไปน้ี 

    - ท่ีอยูอ่ำศยัเป็นบำ้นเด่ียว หรือมีเลขท่ีบำ้นแสดงอยูใ่นภำพค ำบรรยำยภำพ  

    - ระบุเมืองหรือยำ่น 

      - กล่ำวหรือแสดงถึงผูพ้กัอำศยั 

    - ผูพ้กัอำศยัคดัคำ้นกำรเปิดเผยท่ีอยูอ่ำศยัส่วนบุคคล 
 

 

7.1 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีไดรั้บกำรคุม้ครองตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดงัต่อไปน้ี  

7.1.1 สิทธิในการขอถอนความยนิยอม 

ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรขอและไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคล เพ่ือประโยชน์ในกำรเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วน บุคคลดงักล่ำวตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บควำมยินยอม

จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรแจง้ขอถอนควำมยินยอมในกำรใหบ้ริษทัใชข้อ้มูลดงักล่ำว

ไดทุ้ก เม่ือ โดยแจง้ควำมประสงคด์งักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมำยงับริษทั เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้ควำมประสงคใ์นกำรใชสิ้ทธิใน
กำรถอนควำมยนิยอมดงักล่ำวแลว้ บริษทัจะ หยดุกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวทนัที  

 

 

7. สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
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7.1.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทจดัเกบ็ไว้ 

เจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขำ้ถึงและรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วน บุคคลท่ีบริษทัได้

จดัเก็บไวไ้ด ้ทั้ งน้ีโดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูล ส่วนบุคคลก ำหนด เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้ควำม

ประสงค์ในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจำกเจ้ำของขอ้มูล ส่วนบุคคล บริษัทจะพิจำรณำค ำขอของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือ

ด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม ต่อไปทั้งน้ีภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค ำขอดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำมบริษทั ขอสงวน

สิทธิในกำรปฏิเสธค ำขอใชสิ้ทธิดงักล่ำวของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หำกเป็นกำร ปฏิเสธตำมกฎหมำยหรือค ำสัง่ศำล และกำร
เขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจะ ส่งผลกระทบท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

7.1.3 สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทได้รับจากแหล่งอ่ืน  

ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ใช่จำก เจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลโดยตรง หำกบริษทัจะใชข้อ้มูลดงักล่ำวบริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ให ้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบภำยใน 30 วนันบัจำก

วนัท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว (เวน้ แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำยยกเวน้ให้ไม่ตอ้งแจง้) ในกรณีน้ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
สำมำรถ สอบถำมและขอใหบ้ริษทัเปิดเผยแหล่งท่ีมำของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

7.1.4 สิทธิในการขอรับ และขอให้บริษัทโอนย้าย หรือส่งต่อข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัผู้ ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลอ่ืน 

ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรปรับให้ขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ ในรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนไดโ้ดย

อุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติั และสำมำรถส่งต่อ ไดโ้ดยวิธีกำรอตัโนมติั กำรโอนยำ้ยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลตำมขอ้น้ี 

หมำยถึงกรณีท่ีขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลส่วน บุคคลถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงกำรส่งต่อนั้นสำมำรถท ำไดผ้่ำน

อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำมำรถอ่ำนขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น ไม่รวมถึงกำรให้บริษทั เป็นผูน้ ำส่ง หรือ
จดัส่งขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบอ่ืน 

เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้ควำมประสงคใ์นกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะ พิจำรณำค ำขอของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมต่อไปทั้งน้ีภำยใน ระยะเวลำไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค ำขอดงักล่ำว 

อยำ่งไรก็ตำมบริษทัขอสงวนสิทธิใน กำรปฏิเสธค ำขอใชสิ้ทธิดงักล่ำวของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวนั้น
อำจ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

7.1.5 สิทธิในการคดัค้านการเกบ็รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลของเจำ้ของขอ้มูล ส่วนบุคคลไดใ้นกรณี
ต่อไปน้ี โดยแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทรำบ  

     7.1.5.1 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นกำรเก็บรวบรวมได้โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยินยอม

เน่ืองจำกเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
(เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญันอ้ยกวำ่สิทธิขั้นพ้ืนฐำนในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

     7.1.5.2 กรณีกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบักำรตลำดแบบ

ตรงหรือเม่ือบริษทัไดรั้บแจง้ควำมประสงคใ์นกำรใชสิ้ทธิ ดงักล่ำวจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลบริษทัจะท ำกำรแยกขอ้มูลของ
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เจำ้ของขอ้มลู ออกจำกขอ้มูลอ่ืนๆ ทนัที อยำ่งไรก็ตำมบริษทัขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธค ำขอใชสิ้ทธิ ดงักล่ำวของเจำ้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทัสำมำรถพิสูจน์ไดว้่ำ กำรเก็บ รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยินยอม

เน่ืองจำกเป็นกำร จ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทันั้นมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยท่ี ส ำคญัยิ่งกว่ำ หรือ 

เป็นไปเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้อง

ตำมกฎหมำย 

7.1.6.  สิทธิในการขอให้บริษัทท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้ให้ไว้กับบริษัท

กลายเป็นข้อมูลทีไ่ม่สามารถใช้ระบุตวัตนได้  

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถแจง้ให้บริษทัท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วน บุคคล และ/หรือท ำให้

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ไวก้ลำยเป็นขอ้มูลท่ีไม่ สำมำรถระบุถึงตวัตนของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

     7.1.6.1 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ำมวตัถุประสงค ์

     7.1.6.2 เม่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 
และบริษทัไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยท่ีจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  

     7.1.6.3 เม่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใชสิ้ทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล และบริษทัไม่มีเหตุผลท่ี
จะใชป้ฏิเสธค ำขอได ้หรือ 

       7.1.6.4 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้ควำมประสงคใ์นกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจำกเจำ้ของขอ้มูล ส่วนบุคคล บริษทัจะพิจำรณำค ำขอของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือ ด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมต่อไปทั้งน้ีภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วนั นบัแต่ วนัท่ีไดรั้บค ำขอดงักล่ำว 

อยำ่งไรก็ตำมบริษทัขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธค ำ ขอใชสิ้ทธิดงักล่ำวของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หำกบริษทัมีควำมจ ำเป็น
และสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะปฏิเสธค ำขอดงักล่ำวได ้ 

7.1.7 สิทธิขอให้บริษัทระงบัการใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถแจง้ใหบ้ริษทัระงบักำรใชข้อ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทนัที โดยแจง้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรใหบ้ริษทัทรำบ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

     7.1.7.1 เม่ือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอยูใ่นระหวำ่งกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ครบถว้นหรือปรับปรุงขอ้มูลส่วน

บุคคลนั้นใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนัตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

     7.1.7.2 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอำจถูกลบ หรือท ำลำยได ้แต่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้ขอให้ระงบักำรใชง้ำน
ขอ้มลูส่วนบุคคลนั้น แทนกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล  

     7.1.7.3 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น

แลว้ แต่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอใหเ้ก็บ รักษำไวเ้พ่ือใชใ้นกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติั
ตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ 
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     7.1.7.4 เม่ือบริษทัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำกำรใชสิ้ทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

7.1.8 สิทธิในการขอให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็น

ข้อมูลทีต่รงตามสภาพปัจจุบัน 

ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หไ้วก้บับริษทั หรือท่ีบริษทัไดเ้ก็บ

รวบรวมไว ้หำกยงัอยู่ภำยในระยะเวลำจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีก ำหนด ใน แผนภูมิสรุปเก่ียวกบักำรจดัเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลและกำรไหลเวียนของขอ้มูล (Data Mapping) เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถแจง้ให้บริษทัด ำเนินกำรแกไ้ข ปรับปรุง
ขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดทุ้กเม่ือ 

 7.1.9 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่พบว่ามกีารฝ่าฝืนข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒  

ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่ำบริษทั และ/หรือ ลูกจำ้งของ บริษทัมีกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่

เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถแจง้กำรด ำเนินกำรท่ีไม่
ถูกตอ้งนั้นมำยงับริษทัและ/หรือหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งได ้ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในขอ้ 17 ของนโยบำยฉบบัน้ี  

7.2 การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใดๆ ดงัปรำกฏในขอ้ 7.1 ขำ้งตน้ เจำ้ของขอ้มูลส่วน บุคคลสำมำรถติดต่อ

แจง้ควำมประสงค์ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมำยงับริษทัไดทุ้กเม่ือ ตำม รำยละเอียดช่องทำงกำรติดต่อท่ีสะดวกส ำหรับ
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัท่ีระบุใน ขอ้ 17 ของนโยบำยฉบบัน้ี 

 

 

8.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไม่วำ่ในเวลำใด บริษทัจะปฏิบติักำรตำมหลกักำรและแนวทำงดงัต่อไปน้ี  

8.1.1 บริษทัจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็นภำยใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมำย และตำม
วตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวก่้อนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น  

8.1.2 ก่อนด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำประเมิน ดงัต่อไปน้ี      

     8.1.2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยนั้น เป็นขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยตำมวตัถุประสงคห์ลกัของกำรประกอบธุรกิจหรือไม่ และ  

     8.1.2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น เป็นกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยตำม

วตัถุประสงคซ่ึ์งกฎหมำยก ำหนดใหส้ำมำรถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยินยอม หรือ
จ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยนิยอม ก่อนท่ีจะด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยก่อนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวม 

8. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
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8.1.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคร้ังแรก บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรแจง้ รำยละเอียดต่อไปน้ี
เสมอ 

   8.1.3.1 วตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือน ำไปใชห้รือเปิดเผย  

   8.1.3.2 เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรท่ีตอ้งไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ำกกำรไม่ให้
ขอ้มูลส่วนบุคคล  

   8.1.3.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งกำรเก็บรวบรวม และระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม  

   8.1.3.4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงำนซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมอำจถูกเปิดเผยต่อ  

   8.1.3.5 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล สถำนท่ีติดต่อ และวิธีกำรติดต่อ โดยในกรณีท่ีมี
เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้จง้ขอ้มูล สถำนท่ีติดต่อและวธีิกำรติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย  

   8.1.3.6 สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัปรำกฏรำยละเอียดในขอ้ 7 ของนโยบำยฉบบัน้ี  

 

8.1.4 ในกรณีท่ีบริษทัจะน ำขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชส้ ำหรับวตัถุประสงคอ่ื์น 

นอกจำกท่ีไดแ้จง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบไวแ้ลว้ บริษทัจะตอ้งท ำกำรแจง้วตัถุประสงค ์ใหม่ใหเ้จำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดรั้บทรำบและขอรับควำมยนิยอมก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลเสมอเวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำยอนุญำตใหก้ระท ำได ้

    

8.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

8.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ม่ต้องได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือในขณะเกบ็

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

(1) ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีไม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว ซ่ึงบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งใช ้หรือ

เปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงคด์งัระบุไวด้ำ้นล่ำงน้ี บริษทัสำมำรถเก็บรวบรวม ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำม
ยนิยอม 

  (ก) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบติัตำมสญัญำซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญำหรือเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำม
ค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขำ้ท ำสญัญำนั้น  

(ข) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและด ำเนินกำรใดๆ ตำมค ำสัง่ของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐหรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(ค) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล

ธรรมดำหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ ประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญันอ้ยกวำ่สิทธิขั้นพ้ืนฐำนใน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ  

(ง) เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของบริษทั  



 
 

11 | P a g e  
 

(2) ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว ซ่ึงบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งใช ้หรือเปิดเผยเพ่ือวตัถุประสงคด์งั
ระบุไวด้ำ้นล่ำงน้ี บริษทัสำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวดงักล่ำว ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอม 

 (ก) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้
ควำมยนิยอมได ้ไม่วำ่ดว้ยเหตุดว้ยใดก็ตำม 

(ข) เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมำยท่ีมีกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมของมูลนิธิ หรือสมำคม หรือสหภำพ

แรงงำนใหแ้ก่สมำชิก ผูซ่ึ้งเคยเป็นสมำชิก หรือผูซ่ึ้งมีกำรติดต่ออยำ่ง สม่ำํเสมอกบัมูลนิธิ หรือสมำคม ดงักล่ำวโดยไม่ไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภำยนอกมูลนิธิ หรือสมำคม 

(ค) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยนิยอมโดยชดัแจง้ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

(ง) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ

กำรยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย  

(จ) เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั  

1. เวชศำสตร์ป้องกนัหรืออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลูกจำ้ง กำร

วนิิจฉยัโรคทำงกำรแพทย ์กำรใหบ้ริกำรดำ้นสุขภำพหรือดำ้น สงัคม กำรรักษำทำงกำรแพทย ์กำรจดักำรดำ้นสุขภำพ 

หรือระบบและกำร ใหบ้ริกำรดำ้นสงัคมสงเครำะห์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่ใช่กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและ ขอ้มูลส่วนบุคคล

นั้นอยูใ่นควำมรับผดิชอบของผูป้ระกอบอำชีพหรือวชิำชีพหรือผู ้มีหนำ้ท่ีรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไวเ้ป็นควำมลบั
ตำมกฎหมำย ตอ้งเป็นกำร ปฏิบติัตำมสญัญำระหวำ่งเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบัผูป้ระกอบวชิำชีพทำงกำรแพทย ์ 

2. ประโยชน์สำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกนัดำ้นสุขภำพจำก โรคติดต่ออนัตรำยหรือโรค

ระบำดท่ีอำจติดต่อหรือแพร่เขำ้มำในรำชอำณำจกัรหรือกำรควบคุมมำตรฐำนหรือคุณภำพของยำ เวชภณัฑ ์หรือ

เคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึง ไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรท่ีเหมำะสมและเจำะจงเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของ เจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมหนำ้ท่ีหรือตำมจริยธรรมแห่งวชิำชีพ 

  3. กำรคุม้ครองแรงงำน กำรประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ สวสัดิกำรเก่ียวกบักำรรักษำพยำบำล

ของผูมี้สิทธิตำมกฎหมำย กำรคุม้ครองผูป้ระสบภยั จำกรถ หรือกำรคุม้ครองทำงสงัคม ซ่ึงกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลเป็น ส่ิงจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมสิทธิหรือหนำ้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
โดยไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรท่ีเหมำะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขั้น พ้ืนฐำนและประโยชนข์องเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

4. กำรศึกษำวจิยัทำงวทิยำศำสตร์ ประวติัศำสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์ สำธำรณะอ่ืน ทั้งน้ี ตอ้งกระท ำ

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำวเพียงเท่ำท่ี จ ำเป็นเท่ำนั้น และไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรท่ีเหมำะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐำน และประโยชนข์องเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด หรือ  

5. ประโยชน์สำธำรณะท่ีส ำคญั โดยไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรท่ีเหมำะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำนและ
ประโยชนข์องเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
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8.2.2 ความยนิยอม และการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีต้่องได้รับความยนิยอม 

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัจะเก็บรวบรวมเพ่ือน ำไปใชน้ั้น ไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ ไดรั้บกำร

ยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งขอควำมยนิยอมตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 8.2.1 ขำ้งตน้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บ ควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำก
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนโดยบริษทัจะปฏิบติัตำมวธีิกำรต่อไปน้ี 

(เวน้แต่โดยสภำพไม่อำจขอควำมยนิยอมดว้ยวธีิกำรดงักล่ำวได)้  

(1) กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบเอกสำร 

ในกรณีของกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบเอกสำรนั้น บริษทัจะน ำเอกสำรส ำหรับขอควำมยนิยอมมำปรับใชเ้พื่อ
ขอรับควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

(2) กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ในกรณีของกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์นั้น บริษทัจะน ำเอกสำรส ำหรับขอ ควำมยนิยอม มำปรับ

ใชส้ ำหรับกำรขอควำมยนิยอม โดยในกำรขอควำมยนิยอมนั้น ในกรณีท่ี บริษทัตอ้งใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท ำกำรกด

ยอมรับเพ่ือใหค้วำมยนิยอม บริษทัจะไม่ท ำกำร ตั้งค่ำใหมี้กำรท ำเคร่ืองหมำยในกล่องขอ้ควำมท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งกด

ยนืยนั , ยอมรับเง่ือนไขใดๆ (No Default Setting on Check-Box) ทั้งน้ีไม่วำ่ในเวลำใดๆ ในกำรไดรั้บควำมยนิยอมนั้น ตอ้งเกิด

จำกกำรท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นผูมี้อิสระในกำรเลือกและยนิยอมท่ีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของตนแก่บริษทั และบริษทัจะ

ไม่ท ำกำรสร้ำงเง่ือนไขในกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีไม่จ ำเป็นมำเป็นเง่ือนไขในกำรใหบ้ริกำรของบริษทั  

“คุกก้ี” (Cookies) เว็บไซต์ของบริษัท อำจใช้คุกก้ีในบำงกรณี คุกก้ี คือไฟล์ข้อมูลขนำดเล็กท่ีจัดเก็บข้อมูลซ่ึง

แลกเปล่ียนระหว่ำงคอมพิวเตอร์ของเจำ้ของขอ้มูลและเวบ็ไซต์ของเรำ บริษทัใชคุ้กก้ีเฉพำะเพ่ือกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีอำจเป็น

ประโยชน์ต่อเจำ้ของขอ้มูลในคร้ังถดัไปท่ีเจำ้ของขอ้มูลกลบัมำเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทั หำกผูใ้ชบ้ริกำรไม่ประสงคใ์หบ้ริษทั

เก็บขอ้มูลกำรใชคุ้กก้ี สำมำรถเขำ้ไปตั้งค่ำในเวบ็ไซตเ์พ่ือปฏิเสธกำรใชคุ้กก้ี 

เวบ็ไซตข์องบริษทั อำจมีลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ โดยบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อกำรปฏิบติัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

ใชโ้ดยเวบ็ไซตอ่ื์น นอกเหนือจำกเวบ็ของบริษทัเอง 

8.2.3 การขอความยนิยอมจากผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรติดต่อ หรือจ ำเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยำว ์คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ บริษทัจะด ำเนินกำรขอรับควำมยนิยอมจำกผูท่ี้มีอ ำนำจกระท ำ กำรแทนบุคคลดงักล่ำว ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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บุคคลทีค่วามสามารถทางกฎหมายมี
ความบกพร่อง 

บุคคลทีม่อี านาจกระท าการแทน และ 
ให้ความยนิยอม  

เอกสารประกอบเพ่ือใช้พจิารณา 

ผูเ้ยำว ์(ในกรณีท่ีผูเ้ยำวมี์อำยไุม่เกิน 10 
ปี หรือเป็นกรณีท่ีกำรยนิยอมนั้น ไม่ใช่
กำรใดๆ ท่ีผูเ้ยำวส์ำมำรถให ้ควำม
ยนิยอมโดยล ำพงัไดต้ำมท่ีก ำหนดใน
ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย)์ 

ผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง สูจิบตัร และใบทะเบียนสมรส บิดำ 
หรือ มำรดำ ค ำสัง่ศำลแต่งตั้ง ผูแ้ทน
โดยชอบดว้ยกฎหมำย (ส ำหรับแต่งตั้ง

ผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง) 

คนไร้ควำมสำมำรถ ผูอ้นุบำล ค ำสัง่ศำลแต่งตั้ง ผูแ้ทนโดยชอบดว้ย 
กฎหมำย (ส ำหรับแต่งตั้งผูอ้นุบำล) 

คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ผูพ้ิทกัษ ์ ค ำสัง่ศำลแต่งตั้ง ผูแ้ทนโดยชอบดว้ย 
กฎหมำย (ส ำหรับแต่งตั้งผูพิ้ทกัษ)์ 

 

อน่ึงเพ่ือยืนยนัตวัตนของผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมำยนั้นบริษทัจะท ำกำรขอเอกสำรประกอบตำมรำยกำรขำ้งตน้เพ่ือ

ประกอบกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวดว้ย 

 

8.3 ประเภทของข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม และระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วน 

บุคคล 

 บริษทัมีกำรจดัท ำบนัทึกเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั (Data Log) เพื่อใชใ้นกำร บนัทึก

ประเภทของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม วตัถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม และระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนบุคคลซ่ึง

บริษทัมีกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยไว ้โดยบริษทัจะมีกำรปรับปรุงแกไ้ข และเพ่ิมเติมบนัทึกดงักล่ำวใหมี้ควำมเป็นปัจจุบนั 

และถูกตอ้งตรงตำมขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเสมอ 

 

8.4. ข้อยกเว้นการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะขอควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนกำรจดัเก็บ เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบักำรจดัท ำเอกสำรประวติัศำสตร์หรือจดหมำยเหตุ เพื่อประโยชน์สำธำรณะ 

หรือท่ีเก่ียวกบักำรศึกษำวจิยัหรือสถิติซ่ึงไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรปกป้องท่ีเหมำะสม เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  

(2) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล  

(3) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบติัตำมสญัญำซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญำหรือ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำม

ค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขำ้ท ำสญัญำนั้น  

(4) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของผูค้วบคุม ขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใชอ้ ำนำจรัฐท่ีไดม้อบใหแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

(5) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคล

อ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญั นอ้ยกวำ่สิทธิขั้นพ้ืนฐำนในขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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  (6) เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 
บริษทัจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเสมอ เวน้แต่ 

1. เป็นกรณีท่ีบริษทัไดรั้บยกเวน้ตำมกฎหมำยใหส้ำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

จำกแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ  

2. เป็นกรณีท่ีบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืนท่ี

ไม่ใช่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

(ก) ในกรณีท่ีบริษทัจะน ำขอ้มูลนั้นไปใชเ้พ่ือกำรติดต่อกบัเจำ้ของขอ้มูล บริษทัตอ้งแจง้ให้เจำ้ของขอ้มูล

ทรำบถึงกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนนั้น ในกำรติดต่อคร้ังแรก พร้อม ทั้งกำรแจง้รำยละเอียดก่อนกำรเก็บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงัท่ีระบุในขอ้ 8.1.3 รวมทั้ง วตัถุประสงคใ์นกำรจดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งน้ี

ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดรั้บยกเวน้ให้ไม่ตอ้งแจง้วตัถุประสงค์

ของกำรเก็บขอ้มูลดงักล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บควำมยินยอมให้สำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น บริษทัตอ้งแจง้ให้

เจำ้ของขอ้มูลทรำบถึงกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนนั้นใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วน บุคคลทรำบภำยใน 30 วนั นบัแต่

วนัท่ีไดรั้บควำมยินยอม พร้อมทั้งกำรแจง้รำยละเอียด ก่อนกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลดงัท่ีระบุในขอ้ 8.1.3 รวมทั้ง

วตัถุประสงค์ในกำรจดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งน้ีภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีมีกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มูล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดรั้บยกเวน้ให้ไม่แจง้วตัถุประสงคข์องกำรเก็บขอ้มูลดงักล่ำว (ค) ในกรณีท่ีบริษทัจะ

น ำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บจำกแหล่งอ่ืนนั้นไปเปิดเผยต่อ บริษทัจะท ำกำรแจง้ถึงกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืนรวมทั้ง วตัถุประสงคใ์นกำรจดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งน้ี

ภำยใน 30 วนั นับแต่ วนัท่ีมีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัได้รับยกเวน้ให้ไม่จ ำเป็นตอ้งแจ้ง 

วตัถุประสงค์ของกำรเก็บขอ้มูลดงักล่ำว และตอ้งแจง้กรณีดงักล่ำวก่อนท่ีจะด ำเนินกำรน ำขอ้มูลนั้นไปเปิดเผยเป็น 

คร้ังแรก  

 

 

บริษทัจะประมวลขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล เวน้แต่กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่ำวอยูภ่ำยใตข้อ้ยกเวน้ตำมกฎหมำย ดงัต่อไปน้ี 

1) ฐำนสัญญำ (Contract) เม่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อมำยงับริษทัผ่ำนทำงเวบ็ไซตห์รือโทรศพัท์ บริษทัจะน ำ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไปประมวลผลเก่ียวกบัสินคำ้หรือบริกำร เพ่ือด ำเนินกำรติดต่อหรือเสนอบริกำรตำมสัญญำ

ต่อไป 

2) ฐำนควำมยนิยอม (Consent) บริษทัอำจรวบรวมขอ้มูลเพื่อเป็นฐำนขอ้มูลลูกคำ้ เพื่อน ำไปวเิครำะห์หรือเสนอบริกำร

ใหม่ ๆ หำกเจำ้ของขอ้มูลไม่ประสงค ์สำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำยงับริษทัตำมขอ้ 17  

3) ฐำนประโยชน์อนัชอบธรรม (Legitimate Interest) บริษทัอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือด ำเนินงำนท่ีจ ำเป็น

ภำยใตป้ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย  

9. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นนอกจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

10. กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
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4) ฐำนประโยชน์ส ำคญัต่อชีวติ (Vital Interest) บริษทัอำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรำย

ต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจำ้ของขอ้มูล 

5) ฐำนหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย (Legal Obligation) 

 

10.1 หลกัการทัว่ไปในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไว ้ไม่วำ่ในเวลำใด บริษทัจะปฏิบติักำรตำมหลกักำรและ แนวทำง

ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ท่ำนั้น  

(2) ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัสำมำรถเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งรับควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ตำมรำยละเอียดท่ีระบุใน ขอ้ 8.2.1 นั้น บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว เฉพำะเพ่ือวตัถุประสงคต์ำมท่ีระบุในขอ้ 8.2.1 

เท่ำนั้น และบริษทัจะท ำกำรบนัทึกกำรใชข้อ้มูล ส่วนบุคคลดงักล่ำวไวใ้น บนัทึกเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของบริษทั (Data Log)  

 

10.2 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทได้ก ำหนดเง่ือนไขและวิธีกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัได้เก็บรวบรวมไว ้เพ่ือใช้หรือเปิดเผยตำม 

วตัถุประสงค์ท่ีได้แจง้ให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบไวต้ำม แผนภูมิสรุปเก่ียวกับกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วน บุคคลและกำร

ไหลเวยีนของขอ้มูล (Data Mapping) 

 

10.3 การประเมนิผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment) 

บริษทัจะจดัใหมี้กำรด ำเนินกำรประเมินผลกระทบต่อขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคร้ังในกรณีท่ีบริษทัจะมีกำรใชง้ำน ขอ้มูล

ส่วนบุคคลในลกัษณะท่ีมีควำมเส่ียงสูง โดยจะจดัท ำกำรประเมินดงักล่ำวตำมแบบประเมินผล กระทบต่อขอ้มูลส่วนบุคคล 

(Data Protection Impact Assessment) 

 

 

11.1 การบันทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล  

11.1.1 ในกำรปฏิบติังำนของบริษทั บริษทัจะจดัท ำแผนภูมิสรุปเก่ียวกบักำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรไหลเวียน

ของขอ้มูล (Data Mapping) ของแต่ละแผนกของบริษทั เพ่ือใช้ในกำรบันทึกและ แสดงสรุปขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีกำรเก็บ

รวบรวมและวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน บุคคลแต่ละประเภท และระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล

แต่ละประเภท และจดัเก็บแผนผงัดงักล่ำวในระบบฐำนขอ้มูลของบริษทั  

11.1.2 บริษทัจะจดัให้มีบนัทึกกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงจะมีกำรบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบักำรใช้

สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรของ บริษทัต่อค ำร้องขอใชสิ้ทธินั้น ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีบริษทั

ปฏิเสธกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

11. กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีกำรเก็บรักษำและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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11.2 วธีิการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

11.2.1 บริษทัจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นท่ีแน่ใจวำ่กำรด ำเนินกำรใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดจ้ดัเก็บมำนั้นจะไดรั้บ

กำรคุม้ครองท่ีเหมำะสม และปลอดภยัจำกกำรสูญหำย กำรใช ้เขำ้ถึง เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

บุคคลท่ีปรำศจำกอ ำนำจ หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย  

11.2.2 บริษทัจะสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัให้กบัขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรป้องกนั

ควำมปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลในเร่ืองกำรเขำ้ถึงหรือควบคุมกำรใชง้ำนขอ้มูล ส่วนบุคคล (access control) ทั้ง มำตรกำร

ป้องกันทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (administrative safeguard) มำตรกำรป้องกันทำงด้ำนเทคนิค (technical safeguard) และ

มำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพ (physical safeguard) ซ่ึงอยำ่งนอ้ยจะประกอบดว้ย  

(1) กำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

(2) กำรก ำหนดเก่ียวกบักำรอนุญำตหรือกำรก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

(3) กำรบริหำรจดักำรกำรเขำ้ถึงของผูใ้ชง้ำนเพื่อควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต กำรเปิดเผย 

กำรล่วงรู้ หรือกำรลกัลอบท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล กำรลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

(4) กำรจดัใหมี้วธีิกำรเพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วน

บุคคล ใหส้อดคลอ้งเหมำะสมกบัวธีิกำรและส่ือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

11.2.3 บริษทัจะท ำกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลในสถำนท่ีปลอดภยั ซ่ึงไดรั้บกำรดูแลท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรเก็บ

ขอ้มูลในรูปแบบต่ำงๆ (เอกสำร และ/หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) ทั้ งน้ีตำม แนวนโยบำยและวิธีกำรปฏิบติัท่ีก ำหนดในเอกสำร

นโยบำยวิธีกำรปฏิบติั บริษทัไดจ้ ำกดัผูท่ี้สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพำะบุคคลท่ีมี หนำ้ท่ี

และควำมรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลตำมท่ีบริษทัก ำหนดดงัท่ีปรำกฏ ใน แผนภูมิสรุปเก่ียวกบักำรจดัเก็บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรไหลเวียนของขอ้มูล (Data Mapping) โดยบุคคลดงักล่ำวจะสำมำรถด ำเนินกำรใดๆ กบัขอ้มูลส่วน

บุคคลของเจำ้ของขอ้มูล ส่วนบุคคลไดเ้ฉพำะตำมหน้ำท่ีและตำมค ำสั่งของบริษทั เท่ำนั้น และตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลบั  

 

 

12.1 หลกัการทัว่ไปในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไว ้ไม่ว่ำในเวลำใด บริษทัจะปฏิบติักำรตำมหลกักำร และ

แนวทำงดงัต่อไปน้ี 

12.1.1 บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ท่ำนั้น  

12.1.2 ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัสำมำรถเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งรับควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลตำมรำยละเอียดท่ีระบุใน ขอ้ 8.2.1 นั้น บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ดงักล่ำวเฉพำะเพ่ือวตัถุประสงคต์ำมท่ีระบุใน 

ขอ้ 8.2.1 เท่ำนั้น และบริษทัจะท ำกำรบนัทึกกำร เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวไวใ้นบนัทึกเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรเร่ืองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบริษทั (Data Log)  

 

12.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  

12.2.1 ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั บริษัทอำจมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกบุคลำกรของบริษทัเป็น

ผูด้  ำเนินกำรงำนบำงประเภทตำมค ำสั่งและขอบเขตงำนท่ีก ำหนดโดยบริษทั โดยใน กำรด ำเนินกำรงำนดงักล่ำว หำกบุคคล

12. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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ดังกล่ำวต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัได้จัดเก็บไวเ้พ่ือใช้ประกอบกำร

ปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำย ตำมค ำสั่งของบริษทัเพ่ือวตัถุประสงค์ตำมท่ีบริษทัก ำหนดแลว้ บุคคลดงักล่ำวมีสถำนะเป็นผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  

12.2.2 ในกำรมอบหมำยให้ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทัด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

บริษทัตอ้งก ำหนดให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีหน้ำท่ีตอ้งปฏิบติักำรตำมค ำสั่ง และเง่ือนไขกำรปฏิบติังำนในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยและ มำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีดีและสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก ำหนดตำมพระรำชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ บริษทัจะเขำ้ท ำสัญญำ 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) กบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน บุคคล ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีชดัเจนในกำร

ใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งใชค้วำมพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ีในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

12.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน  

12.3.1 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน คือ บุคคลภำยนอกท่ีไม่ใช่บริษทั ไม่วำ่ท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ หรือ นิติบุคคล ท่ีมี

อ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยตนเอง  

12.3.2 บริษทัจะท ำกำรส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไปให้กับบุคคลภำยนอกอ่ืน 

เฉพำะเม่ือเป็นกรณีท่ีบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งปฏิบติักำรตำมกฎหมำย หรือ เน่ืองจำกผลของควำมผูกพนัตำมสัญญำระหวำ่ง

บริษทัและผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน หรือ เม่ือไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (แลว้แต่กรณี)  

12.3.3 ในกำรส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนนั้น บริษทัจะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลไดรั้บทรำบรำยกำรขอ้มูลท่ีจะเปิดเผย วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลในกำร เปิดเผย พร้อมทั้งช่ือของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลอ่ืนดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกรณีของกำรส่ง ขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัหน่วยงำนรัฐท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจะ

ปฏิบติักำรดงักล่ำวตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

12.3.4. บริษทั จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัหน่วยงำนหรือบุคคลอ่ืนใด เวน้แต่กรณีดงัน้ี 

12.3.4.1 ไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

      12.3.4.2 ค  ำสัง่ศำล พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี หรือ กฎหมำย ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว 

บริษทัอำจส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลระหวำ่งบริษทัในเครือดว้ยกนั เพ่ือกำรให้บริกำรแก่เจำ้ของขอ้มูล

อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวตัถุประสงค์ โดยขอ้มูลท่ีอำจส่งต่อไดแ้ก่ ช่ือลูกคำ้ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ หมำยเลข

โทรสำร ท่ีอยู่อีเมล ช่ือบริษทั (องค์กร) ต ำแหน่งงำน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรขำย โดยจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวเพ่ือ

วตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้ริกำรเท่ำนั้น  

 

 

 

บริษทัจะด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำขอ้มูลตำมท่ีระบุไวส้ ำหรับ 

ขอ้มูลแต่ละประเภท หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่จ ำเป็นตำมวตัถุประสงคข์องบริษทัหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำร

เก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวนั้นอีกต่อไป หรือเม่ือไดรั้บกำรร้องขอจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีตำมวิธีกำร

และเง่ือนไขดงัท่ีระบุในนโยบำยเก่ียวกบักำรควบคุมเอกสำรและกำรบนัทึก  

13. กำรท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล 
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13.1 หน่วยงำนดำ้นเอกสำร หน่วยงำนท่ีเป็นผูค้วบคุมเอกสำรนั้น ของบริษทัจะมีหนำ้ท่ีในกำรตรวจสอบและคดัแยก

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีครบก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูล และด ำเนินกำรในกำรท ำลำยเอกสำร ตำมวธีิกำรและขอ้ก ำหนด

ดงัต่อไปน้ี  

13.2 ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบเอกสำรหนงัสือ ใหท้ ำกำรท ำลำยขอ้มูลนั้นโดยกำร 

น ำเขำ้เคร่ืองยอ่ย หรือ ท ำลำยเอกสำร  

13.3 ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ ใหห้น่วยงำนดำ้นเอกสำร /หน่วยงำนท่ี

เป็นผูค้วบคุมเอกสำรนั้น ท ำกำรติดต่อกับฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษทั เพ่ือท ำกำรลบ ท ำลำยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ดงักล่ำว 

 

 

กำรฝึกอบรมบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีกำรปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

กับคู่คำ้ หรือผูใ้ช้บริกำรของบริษทั บริษทัจะท ำกำรจัดอบรมและให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของบริษทัเพ่ือให้เขำ้ใจ รับทรำบ 

ตระหนักถึงควำมส ำคญั และ สำมำรถปฏิบติักำรตำมขอ้ก ำหนดและแนวทำงเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยำ่ง

เหมำะสมและถูกตอ้ง 

 

 

บริษทัจะท ำกำรพฒันำและปรับปรุงนโยบำยและเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะๆ 

ทุกคร้ังท่ีมีกำรปรับปรุงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือทุกคร้ังท่ีมีกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัภำยในของบริษทั หรือ อยำ่งนอ้ยทุก 1 ปี 

 

 

16.1 ในกรณีท่ีบุคคลใด ๆ พบวำ่มีหรือมีเหตุอนัควรใหส้งสยัวำ่อำจมีกำรร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกำร 

ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทันั้นขดัแยง้ หรือไม่เป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ/หรือ ระเบียบใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล หรือขอ้ก ำหนดตำมนโยบำยฉบบัน้ี โปรดแจง้ให้ บริษทัและเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัไดรั้บ

ทรำบถึงกรณีดงักล่ำวตำมช่องทำงท่ีก ำหนดในขอ้ 17 ของนโยบำยฉบบัน้ี  

16.2 ในกรณีท่ีเกิดกำรร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกำรด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทันั้นขดัแยง้ หรือไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และ/หรือระเบียบใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน บุคคล หรือขอ้ก ำหนดตำมนโยบำยฉบบัน้ี บริษทัจะ

ปฏิบติักำรตำมขอ้ก ำหนดและวธีิกำรท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัในกรณีเกิดกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม  

16.3 บริษทัสนบัสนุนใหก้ำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงขององคก์ร และหน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรพิจำรณำควำม

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล และด ำเนินกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีอยำ่งเหมำะสม และใหมี้กำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

16.4ในกรณีท่ีบริษทัมีฐำนะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนำ้ท่ีแจง้ เหตุกำรณ์

ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัชำ้ภำยใน เจ็ดสิบสองชัว่โมง นับแต่

ทรำบเหตุเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได ้เวน้แต่กำรละเมิดดงักล่ำวไม่มีควำมเส่ียงท่ีจะมี ผลกระทบต่อ สิทธิและเสรีภำพของบุคคล 

14. กำรฝึกอบรมบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และกำรให้ข้อมูล 

15. กำรตรวจสอบและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

16. กำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
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ในกรณีท่ีกำรละเมิดมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ เสรีภำพ ของบุคคล ใหแ้จง้เหตุกำรละเมิดใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลทรำบพร้อมกบัแนวทำงกำรเยยีวยำ โดย ไม่ชกัชำ้ดว้ย 

 

 

บริษทัได ้แต่งตั้งเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล / มอบหมำยหน้ำท่ีให้กบัหน่วยงำนภำยในท่ีดูแลเก่ียวกบักำร 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใหค้  ำแนะน ำและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของบริษทัในส่วนท่ี เก่ียวขอ้งกบั

กำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำเอกสำรสรุปหนำ้ท่ีควำม รับผิดชอบและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นเอกสำรสรุปหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และคุณสมบติัในเบ้ืองตน้ของเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล และหน่วยงำนภำยในของบริษทัท่ี เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือให้กำรปฏิบติังำนของ

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล/ หน่วยงำนภำยในท่ีดูแลเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งนั้น

เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย และตรงตำมวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะใชสิ้ทธิอยำ่งใด ๆ ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรำกฏตำมท่ีระบุไว ้

ตำมขอ้ 7 ของนโยบำยฉบบัน้ี เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถแจง้ควำมประสงคใ์นกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวมำยงับริษทั ไดต้ำม

ช่องทำงกำรติดต่อของทำงบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 

หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  

เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บริษัท บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

อีเมล: thaisugar@tstegroup.com  

โปรดระบุหวัขอ้อีเมลเป็น : “ขอแจง้ควำมประสงคก์ำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”  

ท่ีอยู:่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจำ้สมิงพรำย ต ำบลส ำโรงกลำง อ ำเภอพระประแดง สมุทรปรำกำร 10130 โทร. 0-2183-4567  

 

ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะติดต่อหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

สำมำรถติดต่อไดท่ี้: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

โทรศพัท:์ 02-141-6985 ถึง 99 

 ท่ีอยู:่ ชั้น 7 อำคำรรัฐประศำสนภกัดี ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550  

ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210 

 

 

 

 

 

 

 

17. เจ้ำหน้ำที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ หน่วยงำนภำยในที่ดูแลเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

mailto:thaisugar@tstegroup.com
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กำรลงโทษตำมระเบียบของบริษทั พนักงำนท่ีละเลยไม่ปฏิบติัตำมตำม พรบ. คุม้ครองขอ้มูล และไม่ปฏิบัติตำม

นโยบำยฉบบัน้ี ตอ้งไดรั้บโทษตำมระเบียบ ของบริษทั รวมทั้งโทษอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บริษทัสงวนสิทธ์ิในกำรแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกระเบียบฉบบัน้ีไดต้ำมควำมเหมำะสม  

นโยบำยฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2565 

 

 

 

 

               (นำยชนะชยั ชุติมำวรพนัธ์)  

                ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.บทก ำหนดโทษ 
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เอกสารแนบท้าย 1 

นโยบายและระเบียบปฏิบัตอ่ืินทีเ่กีย่วข้อง  

1. กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงในระบบสำรสนเทศ Information Technology Risk Management Policy  

2. กำรรักษำควำมปลอดภยัระบบสำรสนเทศ Information Security Management System  

3. กำรจดัล ำดบัชั้นควำมลบัของขอ้มูล (Information Classification)  

4. กำรเขำ้รหสัขอ้มูล (Data Encryption)  

5. กำรป้องกนักำรเปล่ียนแปลงของขอ้มูล (Data Integrity)  

6. กำรป้องกนัขอ้มูลสูญหำย (Data Lost Prevention)  

7. กำรป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหล (Data Leak Prevention)  

8. กำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลระหวำ่งกำรส่ือสำร (Data Transmission)  

9. กำรรักษำควำมปลอดภยัของอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (Storage Security)  

10. แนวปฏิบติัในกรณีเกิดกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Breach)  

11. บนัทึกเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั (Data log) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


