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ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับกล้องโทรทัศนว์งจรปิด 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดใหม้ี
ประกาศแจง้การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีเ้พื่อใหไ้ดร้บัทราบถึงการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล
ของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ .ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”) 
กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. บทน า 
1.1. นิยาม 
“ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
“ขอ้มลูละเอียดอ่อน” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือ
ปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลู
ชีวภาพ หรือขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในท านองเดียวกนัตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
1.2.   ประกาศแจง้การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีใ้ชส้  าหรบัพนกังาน บุคคลภายนอก หรือบุคคลใดๆ ที่เขา้มาอยู่ใน
พืน้ที่ของบริษัท หรือเข้ามาอยู่ภายในบริเวณที่อาจถูกถ่าย หรือถูกบันทึกโดยกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (ต่อไปนีจ้ะเรียก
รวมกนัว่า “ท่าน”) 
1.3.  ประกาศแจง้การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีอ้าจใชป้ระกอบกบัประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรการ นโยบาย
อื่นๆ สญัญา และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเ์ก่ียวกบัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล
ของท่านต่อบรษิัท 
 

2. การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานทางกฎหมาย และวตัถปุระสงคใ์นเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทมีดงัต่อไปนี ้ 

2.1.การปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษิัท 
บรษิัทตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทจึงมีความจ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคต์่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรฐั และ/หรือ
หน่วยงานท่ีมีหนา้ที่ก ากบัดแูลบรษิัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
ก) เพื่อปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และ/หรือค าสั่งของผูม้ีอ  านาจ เช่น ค าสั่งศาล พนกังานสอบสวน ระเบียบกรมขนส่ง กรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน กรมการจดัหา
งาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส านกับรหิาร
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แรงงานต่างดา้ว ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง ส านกังานประกันสงัคม ค าสั่งของหน่วยงานรฐั หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ผูม้ี
อ  านาจอื่นของรฐั เป็นตน้ 
ข) เพื่อปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

2.2. ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
บริษัทค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทหรือของบุคคลอื่น เมื่อเทียบกบัสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่บรษิัทจะ
ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะวตัถปุระสงคด์ังต่อไปนี ้
ก) บรหิารจดัการความเส่ียง ตรวจสอบ เฝา้ระวงั ป้องกนัการก่อการรา้ย การประพฤติโดยมิชอบ การก่ออาชญากรรมอื่นๆ 
หรือกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ข) รกัษาความปลอดภยัต่อชีวิต และทรพัยสิ์น ของท่าน 
ง) เพื่อประโยชนข์องท่าน  

2.3. ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ 
นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายขา้งตน้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้าน
ทางกฎหมายอื่นดงัต่อไปนี ้
ก) ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 
ข) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะหรือเพื่อการใชอ้  านาจของพนกังาน
เจา้หนา้ที่ 
ค) จดัท าเอกสารประวตัิศาสตรห์รือจดหมายเหตเุพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศกึษาวิจยัหรือสถิติ 
 

3. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทอาจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลจากท่านดงัต่อไปนี ้เพื่อใชใ้นวตัถปุระสงคต์่างๆ ในท่ีกล่าวขา้งตน้
ตามฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม  
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการรกัษา
ความปลอดภยั 

ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ที่ถกูบนัทึกผ่านกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ที่ปรากฎใบหนา้ หรือ 
ส่ิงอื่นใดที่เป็นขอ้มลูส่วนบคุคล ที่สามารถระบตุวัตนของทา่นไดไ้ม่ว่าทางตรง หรือ โดย
ออ้ม  

ขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ี
ระบตุวัตน 

ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ที่ถกูบนัทึกผ่านกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ที่ปรากฏทรพัยสิ์นใดๆ 
ที่สามารถระบตุวัตนได ้เช่น ป้ายทะเบียนยานพาหนะ ป้ายหรือทรพัยสิ์นท่ีมีชื่อ หรือ
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดสามารถถา่ยเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจนถึงขนาดที่
สามารถระบตุวัตนได ้เป็นตน้  

 
4. ทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว ที่ถกูบนัทึกผ่านกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 
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5. ข้อจ ากัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละฐานตามฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ไดร้ะบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบับนีเ้ท่านั้น บริษัทจะก ากับดูแล
พนกังานหรือเจา้หนา้ที่หรือผูป้ฏิบตัิงานในส่วนที่ไม่มีความจ าเป็นเก่ียวกบัขอ้มลูของท่าน มิใหใ้ชแ้ละ/หรือเปิดเผย ขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
เวน้แต่บุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปนี ้ที่บริษัทอาจเปิดเผยเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ภายใตห้ลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
5.1.  บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสมัพันธด์ว้ย รวมถึงกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ท่ีปรกึษาของบรษิัท และ/หรือของบคุคลดงักล่าว 
5.2.  พนกังานผูท้  าหนา้ที่เก่ียวกบัการดแูลและจดัการขอ้มลูของท่าน เช่น หน่วยงานรกัษาความปลอดภยั แผนกทรพัยากร
บคุคล รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง แผนกเงินเดือน แผนกธุรการ แผนกกฎหมาย แผนกบญัชี แผนกกลยทุธ์ 
5.3. ทนายความ ศาล พนกังานสอบสวน  หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร กรมขนส่งทางบก  ศูนยป์ระสานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรป์ระเทศไทย กรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน กรม
พฒันาฝีมือแรงงาน สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส านกับริหารแรงงาน
ต่างดา้ว ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง ส านกังานประกันสงัคม และ/หรือเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจอื่นของรฐั หรือรฐับาล  หรือที่
บรษิัทถกูก าหนดหรือไดร้บัอนญุาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือค าสั่ง 
5.4.  คู่คา้ (กรณีที่ท่านเป็นผูร้บัผิดชอบ หรือผูต้ิดต่อหลกั) ซึ่งการเปิดเผยขอ้มลูบคุคลส่วนบคุคลของท่านจะมวีตัถปุระสงค์
โดยเฉพาะเจาะจง ภายใตฐ้านทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภยัที่เหมาะสมของบรษิัท 
5.5.  บคุคลที่เก่ียวขอ้งในกรณีการขายสิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือทรพัยสิ์นของบรษิัท การปรบัโครงสรา้งองคก์ร หรือการควบ
รวมกิจการของบรษิัท ซึ่งบรษิัทอาจตอ้งมีการโอนสิทธิไปยงักิจการดงักล่าว รวมถึงบคุคลต่างๆ ที่บรษิัทจ าเป็นตอ้งแบ่งปัน
ขอ้มลูเพื่อการขายสิทธิเรียกรอ้งและ/หรือทรพัยสิ์น การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การโอนกิจการ ขอ้ตกลงทางการเงิน การ
จ าหน่ายทรพัยสิ์น หรือธุรกรรมอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักิจการ และ/หรือ ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการของบรษิัท 
5.6.  บุคคลภายนอกที่ใหบ้ริการต่างๆ แก่บริษัท เช่น บริษัทรกัษาความปลอดภัย ผูร้บัจา้งตรวจสอบต่างๆ เป็นตน้ การ
เปิดเผยขอ้มลูบคุคลส่วนบคุคลของท่านจะมีวตัถปุระสงคโ์ดยเฉพาะเจาะจง ภายใตฐ้านทางกฎหมาย และมาตรการความ
ปลอดภยัที่เหมาะสมของบรษิัท 
5.7. บคุคลอื่นใดที่ใหผ้ลประโยชนห์รือใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิารของท่าน (เช่น บรษิัทประกนัภยั)  
5.8.  ผูร้บัมอบอ านาจ ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ตวัแทน หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอ  านาจตามกฎหมายโดยชอบ 
 

6. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
6.1.   บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน บรษิัทจึงก าหนดให้
มีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการรกัษาความลับ
ของขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยไม่มีสิทธิ
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หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิใหม้ีการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิไดร้บัอนุญาต ทั้งนีเ้ป็นไป
ตามที่ก าหนดในมาตรการเก่ียวกบัความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู  
6.2.   โดยบริษัทก าหนดใหบุ้คลากรของบริษัทและผูร้บัจา้งภายนอกจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะตอ้งจดัใหม้ีการดแูลรกัษาขอ้มลูและมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการใช ้เปิดเผยหรือ
การส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
6.3.   บรษิัทอาจใชบ้รกิารสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารซึ่งเป็นบคุคลภายนอกเพื่อให้ด าเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลใน
ฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะตอ้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล โดยห้าม
ด าเนินการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนอกเหนือจากที่บรษิัทก าหนด 
ทัง้นีก้ารท าลาย หรือท าใหไ้ม่ปรากฏขอ้มลูส่วนบคุคลจะด าเนินการตามระเบียบปฏิบตัิเรื่อง การท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล 
และนโยบาย มาตรการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

7. สิทธิตามกฎหมายของท่าน 
ท่านสามารถเริ่มใชสิ้ทธิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเมื่อบทบญัญัติในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วน
บคุคลมีผลใชบ้งัคบั และเมื่อกฎหมายเปิดช่องใหส้ามารถใชไ้ด ้ 
กรณีท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของท่านตามที่กฎหมายรบัรอง โปรดแจง้การปรสงคใ์ชสิ้ทธิดงักล่าวต่อ ฝ่ายกฎหมาย ผ่าน
ช่องทางตามที่ระบไุวใ้นขอ้ที่ 11 ของนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้
โปรดเขา้ใจว่าการใชสิ้ทธิดงักล่าวตอ้งไม่ขดักบัสภาพการจา้ง และลกัษณะการจา้งในปัจจบุนั 
7.1. สิทธิในการเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและไดร้บัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ เวน้แต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่าน
ตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่ค  าขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบคุคลอื่น บรษิัทจะด าเนินการตามค าขอของท่านภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัค าขอ 
7.2. สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษิัทท าการแกไ้ข หรือปรบัปรุงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านท่ีไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น 
7.3. สิทธิในการขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทลบหรือท าลายขอ้มลูของท่าน หรือท าใหข้อ้มลูของท่านเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวัตนของท่าน
ได ้เวน้แต่กรณีที่บรษิัทจะมีเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิเสธค าขอของท่าน 
7.4. สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษัทระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่น บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบค าขอใช้
สิทธิแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลหรือคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอใหบ้ริษัท
ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลแทนการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป) 
7.5. สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทด าเนินการภายใตฐ้าน
ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
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ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ เวน้แต่กรณีที่บรษิัทมีเหตใุนการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น บรษิัทสามารถ
แสดงใหเ้ห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการ
ก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บรษิัท) 
7.6. สิทธิในการขอรบัหรือขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทสามารถท าใหข้อ้มลูนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใชง้าน
ไดโ้ดยทั่วไปดว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดยอตัโนมตัิและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการ
อตัโนมตัิ รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้รษิัทส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงับคุคลภายนอก หรือขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่
บริษัทไดส่้งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เวน้แต่บริษัทไม่สามารถท าไดโ้ดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในการ
ปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
7.7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม 
ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านไดใ้หไ้วก้ับบริษัทเมื่อใดก็ได ้ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทก าหนด เวน้แต่โดย
สภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได ้
7.8. สิทธิในการรอ้งเรียน 
ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
หากบรษิัทกระท าการอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิตามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 
กรณีมีความจ าเป็น บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนีบ้ริษัทจะใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการ เจา้หนา้ที่ 
ตวัแทน หรือผูร้บัขอ้มลูของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือดว้ยวิธีการที่ปลอดภยัที่สดุเพื่อรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วน
บคุคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดงัต่อไปนี ้
ก) เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ข) ไดแ้จง้ใหท้่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและไดร้ับความ
ยินยอมจากท่าน 
ค) ปฏิบตัิตามสญัญาที่ท่านท าไวก้บับรษิัท หรือตามค าขอของท่านก่อนการเขา้ท าสญัญา 
ง) ปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างบรษิัทกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่นเพื่อประโยชนข์องท่าน 
จ) ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของท่านหรือของบคุคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถใหค้วามยินยอม
ในขณะนัน้ได ้หรือ 
ฉ) ด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส าคญั 
 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ไม่เกินระยะเวลา 120 วนั  
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10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ดิม 

บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวนัที่พรบ. คุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตาม

วตัถุประสงคเ์ดิม หากท่านไม่ประสงคท์ี่จะใหบ้ริษัทเก็บรวมรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป ท่านสามารถแจง้

บรษิัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได ้
 

11. ช่องทางการติดต่อ 

ฝ่ายกฎหมาย 
โทร: 02-273-8333  
Email: PDPA@thantawan.com  
 

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้เพื่อให้สอดคล้องต่อกฎหมายหรือ
กฎระเบียบในปัจจุบนั โดยบริษัทจะแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบัปัจจุบนัแก่ท่านผ่านทางอีเมล หรือจดุอื่น
เพื่อใหท้่านทราบ หากกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน และ
บริษัทตอ้งขอความยินยอมจากท่านอีกครัง้ บริษัทจะด าเนินการใหท้่านใหค้วามยินยอมอีกครัง้หนึ่ง ผ่านวิธีการใหค้วาม
ยินยอมที่บรษิัทก าหนด 

 


