นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสาคัญ ในการรักษาความ
ปลอดภัยและเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคล จึงจัดให้มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ พื่อให้ทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีจ้ ะแจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดาเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การ
รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการติดต่อกับบริษัท
1. บทนา
1.1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.2. “ข้อมูลละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา
หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
1.3. นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีใ้ ช้สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา คู่คา้ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน
ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทัง้ ลูกค้าองค์กรธุรกิจในส่วนของกรรมการ ผูร้ บั
ประโยชน์ท่ีแท้จริง พนักงาน และผูแ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าองค์กรธุรกิจ รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่นที่มีอานาจ
ในการกระทาการแทนลูกค้าองค์กรธุรกิจ (ต่อไปนีจ้ ะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”)
1.4. นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้อาจใช้ประกอบกับประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด นโยบายอื่น สัญญา
ข้อความในเอกสารให้ความยิมยอม และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัท
โปรดอ่านนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีอ้ ย่างละเอียดก่อนเปิ ดเผยข้อมูลให้กับบริษัท หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ รายละเอียดการติดต่อ
สอบถามอยู่ในข้อ 12. ของนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้
2. การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทาเฉพาะกรณีท่ีจาเป็ น และมีฐานทางกฎหมาย
รองรับ โดยมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต ใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
โดยวัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทมีดงั ต่อไปนี ้
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2.1. การปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัท
บริษัทมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลบริษัท คาสั่ง
จากหน่วยงานรัฐ และของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดาเนินการตามกฎหมาย และคาพิพากษาของศาล บริษัทจึงมีความจาเป็ น
จะต้อ งเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ ว นบุค คลของท่ า นเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ต่ างๆ ซึ่ง รวมถึ ง แต่ ไม่จ ากัดเฉพาะ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายองค์กรธุรกิจ กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ขนส่งทางทะเล กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบตั ิ
ตาม ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ข) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และ/หรือคาสั่งของผูม้ ีอานาจ เช่น คาสั่งศาล พนักงานสอบสวน ระเบียบกรมขนส่ง คาสั่ง
ของสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย คาสั่งและ/หรือ
หรือระเบียบของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจอื่นของรัฐ เป็ นต้น
ค) เพื่อปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.2. สัญญาที่ได้ทาไว้ระหว่างท่านกับบริษัท
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามคาขอและ/หรือ ข้อตกลงที่ ท่านได้ทาไว้กบั บริษัท
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก) ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญา
ข) ติดตามหรือบันทึกการปฏิบตั ิตามสัญญาของท่าน
ค) จัดทารายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านหรือของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา
ง) การแจ้งชาระหนี ้
2.3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการดาเนินงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่น โดยไม่เกิน
ขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก) รักษาความปลอดภัย เช่น การบันทึกภาพกล้องวงจรปิ ด CCTV การลงทะเบียน แลกบัตร และ/หรือบันทึกภาพ ผูต้ ิดต่อ
ก่อนเข้ามาในบริเวณพืน้ ที่ของบริษัท
ข) บริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันการก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ การก่ออาชญากรรมอื่นๆ
หรือกระทาความผิดตามกฎหมาย
ค) บันทึกภาพและ/หรือเสียงเกี่ยวกับการประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ งานจัดแสดงสินค้าและบริการ หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบ และจัดทารายงาน
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ง) จัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท และเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ไม่ว่าโดยการติดต่อทางใดก็ตาม
เช่น จัดการข้อเรียกร้องของท่าน การทาแบบแสดงความคิดเห็น
จ) เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุดในการให้บริการท่าน
ฉ) กรณีลกู ค้าองค์กรธุรกิจ นิติบคุ คล บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทน ลูกจ้าง ตัวแทน และ/หรือผูท้ ่ตี ิดต่อกับบริษัท
ช) เมื่อท่านส่งคาร้องเรียนเมื่อพบการกระทาความผิดหรือการประพฤติโดยมิชอบภายในบริษัท
ซ) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
2.4. ความยินยอมของท่าน
ในบางกรณีบริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้
ท่านได้รบั ประโยชน์สูงสุด หรือเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านหรือตามข้อบังคับ
และ/หรือกฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ก) กรณีมีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ใช้ขอ้ มูลการจดจาใบหน้า ลายนิว้ มือ หรือ
ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน ซึ่งในบัตรดังกล่าวจะมีขอ้ มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ได้แก่ ศาสนา และ/
หรือกรุ๊ปเลือดอยู่ เพื่อการยืนยันตัวตน
ข) เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ ของท่านไปวิจัยและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นใด การจัดทาฐานข้อมูล และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน และ/หรือติดต่อท่าน
เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะไม่ว่าโดยช่องทางใดๆ ของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่เป็ นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ตอ้ งห้ามตาม
กฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับบริษัท ทัง้ ขณะนีแ้ ละภายภาคหน้า
ค) กรณีมีความจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็ นกรณีท่ี พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้สามารถดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั ความยินยอม)
ง) กรณี ท่านเป็ นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา
ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทักษ์ แล้วแต่กรณี (เว้นแต่เป็ นกรณีท่ี พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดให้สามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอม)
จ) ข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็ นประโยชน์ในการให้บริการ ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน
ก่อนทาการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทั้ง นี ้บ ริ ษั ท จะด าเนิ น การให้เ จ้า ของข้อ มูล รับ รู ้ แ ละให้ค วามยิ น ยอม ผ่ า นช่ อ งทางใดช่ อ งทางหนึ่ ง ไม่ ว่ า จะโดยทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กล่องทาเครื่องหมาย (Checkbox) แทบตัวเลือก (Opt-in/Opt-out) โดยเอกสารและ/หรือตามแบบวิธีการที่
บริษัทกาหนด
2.5. ฐานทางกฎหมายอื่นๆ
นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน
ทางกฎหมายอื่นดังต่อไปนี ้
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ก) จัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติ
ข) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
ค) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจาเป็ นที่
จะต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทจะดาเนินการแจ้งให้ท่านทราบ และอธิบายถึงฐานทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านดังต่อไปนี:้
ประเภทของข้อมูล
รายละเอียดส่วนบุคคล
รายละเอียดการติดต่อ
รายละเอียดที่ใช้ในการ
ระบุตวั ตนและการ
ยืนยันตัวตน
รายละเอียดทาง
การเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของท่าน
กับบริษัท
ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์
ข้อมูลการวิจยั ตลาด
ข้อมูลการตลาดและ
ยอดขาย
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
ข้อมูล
อื่นๆ

ตัวอย่าง
ชื่อ ชื่อกลาง, นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด อายุ สัญชาติ
ที่อยู่ติดต่อ ที่อยู่อเี มล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บัญชีติดต่อทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ภาพถ่ายและเลขบัตรประจาตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง (ในกรณีท่จี าเป็ นในสถานการณ์ท่ไี ม่
อาจหลีกเลีย่ งได้) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล/ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สว่ นบุคคล บัตร
ยืนยันตัวบุคคลอื่น ลายมือชื่อ
ข้อมูลการแจ้งชาระเงิน ประวัตกิ ารชาระเงิน ช่องทางการชาระเงิน เลขที่บญ
ั ชี ข้อมูลบัตรเครดิต
ข้อมูลบัตรเดบิต
สินค้าที่ท่านใช้ สถานะความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท ประวัตกิ ารเข้าร่วมกิจกรรม กับบริษัท ประวัติ
การเข้าร่วมประชุม ประวัติการลงคะแนนเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลเลขที่บญ
ั ชีซอื ้
ขายหลักทรัพย์ ข้อมูลเงินปั นผล ข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผูถ้ ือ
หลักทรัพย์
ข้อมูลเลขที่บญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ ข้อมูลเงินปั นผล ข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการโอน
หรือเปลี่ยนผูถ้ ือหลักทรัพย์
แบบสารวจความคิดเห็น

การตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
บันทึกวีดีโอ
ศาสนา กรุ๊ปเลือด (ไม่วา่ ได้รบั โดยทางใด เช่น จากการถ่ายสาเนาบัตรประชาชน) ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การจดจาใบหน้า ลายนิว้ มือ)
บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าช่องทาง รู ปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความ และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ / ข้อมูล
เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน / ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้ต่อบริษัท
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ท่านต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งมีความถูกต้อง ไม่หลอกลวง ไม่เป็ นข้อมูลเท็จ ไม่เป็ นข้อมูลของบุคคลอื่น และเป็ น
ข้อมูลล่าสุด
4. ทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านทาสัญญากับบริษัท รวมถึงเมื่อท่านติดต่อกับบริษัท
ผ่านช่องทางใดๆ หรือเมื่อมีการเก็บข้อมูลจากการใช้คกุ กี ้ (และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน) และ/หรือเมื่อท่านส่งข้อมูล
มายังบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เป็ นต้น แต่ในบางกรณีบริษัทอาจได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น ซึ่งบริษัท
จะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ฐานแห่งกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กาหนด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะข้อมูลดัง ต่อไปนี ้
ก) บุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน ผูแ้ ทน ผูร้ บั มอบอานาจ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ข) ข้อมูลที่บริษัทได้รบั จากลูกค้าองค์กรธุรกิจ ในฐานะที่ท่านเป็ นกรรมการ ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน ตัวแทน ผูท้ ่ีได้รบั
มอบหมาย หรือผูต้ ิดต่อ
ค) ข้อมูลที่บริษัทได้รบั จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือองค์กรอื่นภายใต้กฎหมาย การ
กากับของรัฐ จากหน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ )
5. ข้อจากัดในการใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์และฐานตามฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ระบุในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ ท่านั้น บริษัทจะกากับดูแล
พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรื อเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี ้ ที่
บริษัทอาจเปิ ดเผยเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.1. บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสมั พันธ์ดว้ ย รวมถึงกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูร้ บั จ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือของบุคคลดังกล่าว
5.2. ทนายความ ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย และ/หรือเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจอื่นของรัฐ หรือรัฐบาล หรือที่บริษัทถูกกาหนดหรือ
ได้รบั อนุญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคาสั่ง
5.3. คู่คา้ ตัวแทน หรือองค์กรอื่น (เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชีอิสระ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ คลังเก็บเอกสาร สถาบันการเงินใน
ประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งการเปิ ดเผยข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของท่านจะมีวตั ถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐาน
ทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมของบริษัท
5.4. บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบ
รวมกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจต้องมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดังกล่าว รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่บริษัทจาเป็ นต้องแบ่งปั น
ข้อมูลเพื่อการขายสิทธิเรียกร้องและ/หรือทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การ
จาหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการดาเนินกิจการของบริษัท
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5.5. บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัท (เช่น ตัวแทน หรือ ผูจ้ า้ งเหมาช่วงที่กระทาการแทนบริษัท ผูร้ บั จ้างการ
วิเคราะห์และการเปรียบเทียบทางการตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เช่น บริษัทที่ส่งเอกสารหรือสิ่งอื่ นใดแก่ท่าน ผู้
บริการให้ดา้ นความปลอดภัย)
5.6. ผูใ้ ห้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือบริษัทโฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่าน
และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
5.7. บุคคลอื่นใดที่ให้ผลประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน (เช่น บริษัทประกันภัย)
5.8. ผูร้ บั มอบอานาจ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ตัวแทน หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอานาจตามกฎหมายโดยชอบ
6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.1. บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกาหนดให้
มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ
หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รบั อนุญาต
6.2. โดยบริษัทกาหนดให้บุคลากรของบริษัทและผูร้ บั จ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ เปิ ดเผยหรือ
การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.3. บริษัทจะทาลายหรือทาให้ไม่ปรากฎชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีท่ีมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (1) วัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งท่านไว้ก่อนหรือขณะขอความยินยอมกับ
ท่าน และ (2) กรณีไม่จาเป็ นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป
ทัง้ นีก้ ารทาลาย หรือทาให้ไม่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลจะดาเนินการตามระเบียบปฏิบั ติเรื่อง การทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
และนโยบาย มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.4. บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใน
ฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูล โดยห้าม
ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกาหนด
7. สิทธิตามกฎหมายของท่าน
กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิ ของท่านตามที่กฎหมายรับรอง โปรดแจ้งการประสงค์ใช้สิทธิดงั กล่าวต่อ ฝ่ ายกฎหมาย ผ่าน
ช่องทางตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 12 ของนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่าน เพื่อ
แจ้งขัน้ ตอนและวิธีการต่อไปตามที่บริษัทกาหนด
7.1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รบั สาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคาขอของท่าน
ตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล หรือกรณีท่ีคาขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น บริษัทจะดาเนินการตามคาขอของท่านภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาขอ
7.2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัททาการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน
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7.3. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทาลายข้อมูลของท่าน หรือทาให้ขอ้ มูลของท่านเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของท่าน
ได้ เว้นแต่กรณีท่บี ริษัทจะมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคาขอของท่าน
7.4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่น บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคาขอใช้
สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้บริษัท
ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป)
7.5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ท่ีบริษัทดาเนินการภายใต้ฐาน
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือ การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีท่บี ริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคาขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถ
แสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการ
ก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บริษัท)
7.6. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษัทสามารถทาให้ขอ้ มูลนัน้ อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน
ได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการ
อัตโนมัติ รวมทัง้ มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทาได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัทมีเหตุในการ
ปฏิเสธคาขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
7.7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกาหนด เว้นแต่โดย
สภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
7.8. สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคล
หากบริษัทกระทาการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามพรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
กรณีมีความจาเป็ น บริษัทอาจจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนีบ้ ริษัทจะใช้
ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการ เจ้าหน้าที่
ตัวแทน หรือผูร้ บั ข้อมูลของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีก ารที่ปลอดภัยที่สดุ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี ้
ก) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
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ข) ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รับความ
ยินยอมจากท่าน
ค) ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านทาไว้กบั บริษัท หรือตามคาขอของท่านก่อนการเข้าทาสัญญา
ง) ปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
จ) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ในขณะนัน้ ได้ หรือ
ฉ) ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริ ษั ท จะเก็ บ รัก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในระหว่ า งที่ ท่ า นเป็ น มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ บริ ษั ท และเมื่ อ ท่ า นสิ น้ สุด
ความสัมพันธ์กบั บริษัท (เช่น เมื่อท่านโอนขายการถือครองหุน้ ของบริษัท หรือกรณีบริษัทปฏิเสธคาขอของท่าน หรือท่าน
ขอยกเลิกสัญญากับบริษัท) บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจาเป็ นสาหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด (เช่น กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษี อากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบตั ิตาม ทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ)
10. การใช้คุกกี้ (และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน)
บริษัทอาจมีเก็บรวบรวมและ/หรือใช้คุกกีแ้ ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท รวมถึงการใช้
เว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันของบริษัท
คุกกีแ้ ละเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวนั้นจะช่วยให้บริษัทสามารถจดจาท่าน ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน
และปรับปรุงวิธีการที่บริษัทจะเสนอบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจใช้คกุ กีเ้ พื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น ช่วยให้บริษัทเข้าใจ
วิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรืออีเมล และเพื่อให้ม่ ันใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ท่ี ได้แ สดงแก่ ท่านมีค วาม
เกี่ยวข้องและเป็ นสิ่งที่ท่านสนใจยิ่งขึน้ )
11. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พรบ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตาม
วัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ท่ีจะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุค คลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้ง
บริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
12. ช่องทางการติดต่อบริษัท
ฝ่ ายกฎหมาย
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชัน้ ที่ 32 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-273-8333 Email: PDPA@thantawan.com
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ในกรณี ท่ีท่านใช้อีเมลหรือจดหมายเพื่อส่งคาร้องเรีย นของท่าน โปรดระบุท่ีส่วนหัวเรื่องว่าเป็ นคาร้องเรียนเกี่ ย วกับ
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดาเนินการคาร้องเรียนของท่านโดยเร่งด่วนได้โดยส่งต่อไปยัง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในองค์กรของบริษัทเพื่อดาเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น ท่านอาจแทรกข้อความในส่วนหัวเรื่องว่า “ขอ
ใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล”
13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษั ท อาจเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม นโยบายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลนี ้เ พื่ อ ให้ส อดคล้อ งต่ อ กฎหมายหรื อ
กฎระเบี ย บในปั จ จุ บัน โดยบริ ษั ท จะแจ้ง นโยบายคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลฉบับ ปั จ จุ บัน ไว้ท่ี เ ว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
www.thantawan.com หรือบนแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท
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