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ประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 

 บรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บรษิัท”) ใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำควำมมั่นคง
ปลอดภยัและเคำรพสิทธิในขอ้มลูส่วนบุคล จึงจดัใหม้ีประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีเ้พื่อใหท้รำบเก่ียวกับ
กำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดำ ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล”) กฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 โดยประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีจ้ะแจง้ใหท้รำบถึงวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคล ประเภทขอ้มลู และวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว รวมถึงรำยละเอียดเก่ียวกบัแหล่งที่มำของขอ้มลู
ส่วนบุคคล ระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำขอ้มลู กำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลภำยนอก สิทธิของเจำ้ของขอ้มลูส่วน
บคุคล กำรรกัษำควำมลบัและควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล และวิธีกำรติดต่อกบับรษิัท 
 

1. บทน า 
 

1.1. “ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลธรรมดำซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
1.2. “ขอ้มลูละเอียดอ่อน” หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบัเชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์ควำมคิดเห็น ทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลทัธิ ศำสนำหรือ
ปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มลูสขุภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลู
ชีวภำพ หรือขอ้มลูอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในท ำนองเดียวกนัตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
1.3. ประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีใ้ชส้  ำหรบัลกูคำ้บคุคลธรรมดำที่ท  ำกำรซือ้สินคำ้กบับรษิัท ทัง้ที่ท  ำกำร
ซือ้ผ่ำนเว็บไซต ์ แอปพลิเคชนั แพลตฟอรม์อื่นใด และ/หรือช่องทำงส ำหรบัลกูคำ้อื่นท่ีบรษิัทจดัไวใ้ห ้คู่คำ้ของบรษิัท พนัธมิตร
ทำงธุรกิจ คู่คำ้ที่เป็นหน่วยงำนรฐับำล และ/หรือบุคคลธรรมดำที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท รวมทั้งลูกคำ้องคก์รธุรกิจในส่วนของ
กรรมกำร พนกังำน และผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมำยของลกูคำ้องคก์รธุรกจิ รวมถึงบคุคลธรรมดำอื่นท่ีมีอ  ำนำจในกำรกระท ำ
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1.4.  ประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีอ้ำจใชป้ระกอบกบัประกำศ ระเบียบ ขอ้ก ำหนด นโยบำยอื่น สญัญำ 
ขอ้ควำมในเอกสำรใหค้วำมยิมยอม และ/หรือวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสเ์ก่ียวกับเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำร
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนต่อบรษิัท 

โปรดอ่ำนประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบับนีอ้ย่ำงละเอียดก่อนเปิดเผยขอ้มูลใหก้ับบริษัท  หำกมีขอ้
สงสัยเก่ียวกับข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในประกำศแจ้งกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ สำมำรถติดต่อสอบถำมบริษัทได้ 
รำยละเอียดกำรติดต่อสอบถำมอยู่ในขอ้ 10 ของประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้
 

2. การเก็บรวบรวมและการใชข้้อมูลสว่นบคุคล 

กำรใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนนัน้ตอ้งเกิดจำกควำมสมคัรใจ และ/หรือโดยควำมยินยอม โดยกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วน
บคุคลของท่ำนจะกระท ำเฉพำะกรณีที่จ  ำเป็น มีวตัถปุระสงค ์ขอบเขต ใชว้ิธีกำรท่ีชอบดว้ยกฎหมำย หรือมีฐำนทำงกฎหมำย
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ในกำรเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น ตำมพ .ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมำยและกฎระเบียบอื่นที่
เก่ียวขอ้งอย่ำงเป็นธรรม 

โดยวตัถปุระสงค ์และฐำนทำงกฎหมำยในเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทมีดงัต่อไปนี ้
2.1. กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบรษิัท 

บริษัทตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงคต์่ำงๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนรฐั และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีมีหนำ้ที่ก ำ กบัดแูลบรษิัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
ก) เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย เช่น กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งและอำญำ กฎหมำยภำษีอำกร 
กฎหมำยองคก์รธุรกิจ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยเก่ียวกับกำรขนส่ง
ทำงทะเล กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์กฎหมำยว่ำดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์กฎหมำย
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมำยอื่นที่บรษิัทตอ้งปฏิบตัิติตำม ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
ข) เพื่อปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ และ/หรือค ำสั่งของผูม้ีอ  ำนำจ เช่น ค ำสั่งศำล พนกังำนสอบสวน ระเบียบกรมขนส่ง ค ำสั่งของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค ระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
กระทรวงพำณิชย ์กรมกำรคำ้ภำยใน ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง กรมศุลกำกร กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ค ำสั่งและ/หรือ
หรือระเบียบของหน่วยงำนรฐั หรือพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ผูม้ีอ  ำนำจอื่นของรฐั เป็นตน้ 
ค) เพื่อปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

2.2. สญัญำที่ไดท้  ำไวร้ะหว่ำงท่ำนกบับรษิัท 
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปใชต้ำมค ำขอและ/หรือ ขอ้ตกลงที่ท่ำนไดท้ ำไวก้ับบริษัท 
ผ่ำนกำรท ำสญัญำซือ้ขำย ไม่ว่ำในรูปแบบหรือในลกัษณะใดๆ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
ก) ด ำเนินกำรตำมวตัถปุระสงคข์องสญัญำ ตลอดจนเอกสำรอื่นๆที่ผลในทำงกฎหมำยในกำรซือ้ขำยกบัท่ำน 
ข) ติดตำมหรือบนัทึกกำรปฏิบตัิตำมสญัญำของท่ำน 
ค) จดัท ำรำยงำนต่ำงๆ เพื่อประโยชนข์องท่ำนหรือของบรษิัท ตำมวตัถปุระสงคข์องสญัญำ 
ง) อ ำนวยควำมสะดวกกำรใชง้ำนของท่ำนและ/หรือเพื่อ เขำ้ถึงบรกิำร กำรสั่งซือ้สินคำ้ กบับรษิัท 
จ) ปฏิบตัิตำมค ำสั่งซือ้ของท่ำน  
ฉ) กำรแจง้ช ำระหนี ้
ช) ด ำเนินกำรใดๆ ที่จ  ำเป็นตำมฐำนของสญัญำที่ไดท้  ำไวก้บัท่ำน 
 

2.3. ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
เพื่อกำรด ำเนินงำนที่จ ำเป็นภำยใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกิน
ขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
ก) บริหำรจดักำรควำมเส่ียง ตรวจสอบ เฝ้ำระวงั ป้องกันกำรก่อกำรรำ้ย กำรประพฤติโดยมิชอบ กำรก่ออำชญำกรรมอื่นๆ 
หรือกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย  
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ข) จดักำรควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงท่ำนกบับรษิัท และเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของท่ำน ไม่ว่ำโดยกำรติดต่อทำงใดก็ตำม   
ค) กรณีลกูคำ้องคก์รธุรกิจ นิติบุคคล บริษัทจะมีกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมกำร ผูม้ีอ  ำนำจ
กระท ำกำรแทน  ลกูจำ้ง ตวัแทน และ/หรือผูท้ี่ติดต่อกบับรษิัท 

ง) เมื่อท่ำนส่งค ำรอ้งเรียนเมื่อพบกำรกระท ำควำมผิดหรือกำรประพฤติโดยมิชอบภำยในบรษิัท 

จ) เพื่อประโยชนข์องท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำไดใ้นเวลำนัน้ 
 

2.4. ควำมยินยอมของท่ำน 
ในบำงกรณีบริษัทอำจมีกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อให้
ท่ำนไดร้บัประโยชนส์งูสดุ หรือเพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถใหบ้ริกำรที่ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของท่ำน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เฉพำะวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
ก) กรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนของท่ำน ซึ่ง
ในบตัรดงักล่ำวจะมีขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำน ไดแ้ก่ ศำสนำ และ/หรือกรุ๊ปเลือดอยู่ เพื่อกำรยืนยนัตวัตน  แต่หำก
กรณีกำรเก็บบตัรประชำชนจำกท่ำน ที่ไม่ไดอ้ำ้งฐำนควำมยินยอม และมีขอ้มลูอ่อนไหวปรำกฎบนบตัรประชำชนของท่ำน 
ขอใหท้่ำนด ำเนินกำรลบ หรือท ำใหไ้ม่ปรำกฏควำมหมำย ในขอ้มลูอ่อนไหวบนเอกสำรดงักล่ำวก่อนน ำส่งใหก้ับบรษิัทฯ หรือ 
บริษัทจะเป็นผูด้  ำเนินกำรลบ และ/หรือท ำใหไ้ม่ปรำกฏควำมหมำยในขอ้มลูอ่อนไหวดงักล่ำวแทนท่ำน เพื่อประโยชนข์อง
ท่ำน 
ทัง้นี ้หำกส ำเนำบตัรประชำชน หรือเอกสำรใดๆ ของท่ำน ที่บรษิัทฯ  ไดร้บัมำจำกท่ำนโดยตรง โดยบรษิัทไม่ไดร้อ้งขอ บรษิัท
ฯ ขอแจง้ว่ำ บริษัทฯ ไม่มีเจตนำ หรือมีควำมจ ำเป็นใดๆ ที่จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำร
ดงักล่ำว ดงันัน้ขอควำมกรุณำไม่น ำส่งเอกสำรดงักล่ำวมำยงับรษิัทฯ  
ข) เก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูใดๆ ของท่ำนไปวิจยัและวิเครำะหเ์พื่อประโยชนส์งูสดุในกำรพฒันำบริกำร
หรือผลิตภณัฑอ์ื่นใด กำรจดัท ำฐำนขอ้มลู และบริกำรที่ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของท่ำน และ/หรือติดต่อท่ำนเพื่อเสนอ
ผลิตภณัฑ ์บริกำร และสิทธิประโยชนท์ี่เหมำะสมแก่ท่ำนโดยเฉพำะไม่ว่ำโดยช่องทำงใดๆ  ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่เป็น
ตวัแทน หรือมีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษัท และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่ไม่ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย และ/
หรือเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบักบับรษิัท ทัง้ขณะนีแ้ละภำยภำคหนำ้ 
ค) กรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมีมำตรฐำนในกำรคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคลที่ไม่เพียงพอ (เวน้แต่เป็นกรณีที่ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนดใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บั
ควำมยินยอม)  
ง) กรณีท่ำนเป็นผูเ้ยำว ์คนไรค้วำมสำมำรถ คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ ซึ่งตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบิดำมำรดำ ผูป้กครอง 
ผูอ้นบุำล หรือผูพ้ิทกัษ์ แลว้แต่กรณี (เวน้แต่เป็นกรณีที่ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนดใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดย
ไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอม) 
จ) ขอ้มลูอื่นใด ที่จะเป็นประโยชนใ์นกำรใหบ้ริกำร ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน
ก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม  ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน  
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ทั้งนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูลรับรู ้และให้ควำมยินยอม ผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งไม่ว่ำจะโดยทำง
อิเล็กทรอนิกส ์กล่องท ำเครื่องหมำย (Checkbox) แทบตัวเลือก (Opt-in/Opt-out) โดยเอกสำรและ/หรือตำมแบบวิธีกำรที่
บรษิัทก ำหนด 

 

2.5.  ฐำนอื่นๆ ตำมกฎหมำย  
นอกเหนือไปจำกฐำนทำงกฎหมำยขำ้งตน้ บริษัทอำจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนภำยใตฐ้ำนทำง
กฎหมำยอื่นดงัต่อไปนี ้
ก) จดัท ำเอกสำรประวตัิศำสตรห์รือจดหมำยเหตเุพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรือท่ีเก่ียวกบักำรศกึษำวิจยัหรือสถิติ 
ข) ป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 

ค) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะหรือเพื่อกำรใชอ้  ำนำจของพนักงำน
เจำ้หนำ้ที่ 
 

บรษิัทจะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตำมวตัถปุระสงคข์องกำรเก็บรวบรวมเท่ำนัน้ ในกรณีที่บรษิัทฯ มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้ง
ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบ และอธิบำยถึงฐำนทำงกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง 

3.  บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านดังต่อไปนี:้ 
 

ประเภทของข้อมูล ตัวอย่าง  
รำยละเอียดส่วนบคุคล ชื่อ ชื่อกลำง, นำมสกลุ เพศ วนัเดือนปีเกิด อำย ุสญัชำต ิ
รำยละเอียดกำรติดต่อ ที่อยู่ติดต่อ ที่อยูก่ำรจดัส่งใบเสรจ็ ที่อยู่ในกำรจดัส่งสินคำ้ ที่อยู่ส  ำหรบั

กำรออกใบก ำกบัภำษีฯ หรือ ที่อยู่อีเมล ์หมำยเลขโทรศพัท ์หมำยเลข
โทรสำร บญัชีติดต่อทำงเครือข่ำยสงัคมออนไลน ์

รำยละเอียดที่ใชใ้นกำรระบตุวัตนและกำร
ยืนยนัตวัตน 

ภำพถ่ำยและเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน ขอ้มลูหนงัสือเดินทำง (ใน
กรณีที่จ  ำเป็นในสถำนกำรณท์ี่ไมอ่ำจหลีกเลีย่งได)้ บตัรยืนยนัตวั
บคุคลอื่น ลำยมือชื่อ 

รำยละเอียดเก่ียวกบักำรช ำระเงนิ ขอ้มลูกำรแจง้ช ำระเงิน ประวตักิำรช ำระเงิน ช่องทำงกำรช ำระเงิน 
เลขที่บญัชี  

ขอ้มลูเก่ียวกบัควำมสมัพนัธข์องท่ำนกบับรษิัท ค ำสั่งซือ้จำกท่ำน  สินคำ้ที่ทำ่นใช ้สถำนะควำมสมัพนัธข์องทำ่นกบั
บรษิัท  
 

ขอ้มลูกำรวิจยัตลำด  
ขอ้มลูกำรตลำดและยอดขำย 

แบบส ำรวจควำมคดิเห็น 

ขอ้มลูเก่ียวกบักำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรตรวจพบขอ้สงสยัหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ  
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ขอ้มลูส่วนบคุคลละเอยีดอ่อน ศำสนำ กรุ๊ปเลือด (ไม่วำ่ไดร้บัโดยทำงใด เช่น จำกกำรถ่ำยส ำเนำบตัร
ประชำชน ) 

หมำยเหตุ ขอ้มูลอ่อนไหวที่ปรำกฎบนบตัรประชำชนของท่ำน ขอให้
ท่ำนด ำเนินกำรลบ หรือท ำใหไ้ม่ปรำกฏควำมหมำยก่อนน ำส่งใหก้ับ
บรษิัทฯ 
ทั้งนี ้หำกส ำเนำบัตรประชำชน หรือเอกสำรใดๆ ของท่ำน ท่ีบริษัทฯ  
ไดร้บัมำจำกท่ำนโดยตรง โดยบริษัทไม่ไดร้อ้งขอ บริษัทฯ ขอแจง้ว่ำ 
บริษัทฯ ไม่มีเจตนำ หรือมีควำมจ ำเป็นใดๆ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรดังกล่ำว ดังนั้นขอควำม
กรุณำไม่น ำส่งเอกสำรดงักล่ำวมำยงับรษิัทฯ   

ขอ้มลูอื่นๆ บนัทึกกำรโตต้อบและกำรส่ือสำรระหว่ำงท่ำนกบับริษัท ไม่ว่ำช่องทำง 
รูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตำม รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง  โทรศัพท ์อีเมล 
ขอ้ควำม และกำรส่ือสำรทำงส่ือสงัคมออนไลน์ / ขอ้มลูใดๆ ที่ท่ำนให้
ไวต้่อบรษิัท 

 

ท่ำนตอ้งแจง้ขอ้มลูส่วนตวัของท่ำนซึ่งมีควำมถูกตอ้ง ไม่หลอกลวง ไม่เป็นขอ้มลูเท็จ ไม่เป็นขอ้มลูของบุคคลอื่น และเป็น
ขอ้มลูล่ำสดุ บริษัทมีสิทธิในกำรเรียกรอ้งใหท้่ำนส่งเอกสำรเพื่อยืนยนัถึงขอ้มลูส่วนตวัของท่ำน ที่ท่ำนไดใ้หไ้ว ้ซึ่งเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนกำรตรวจสอบลกูคำ้ของบรษิัท 

 

4. ทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
  4.1. บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจำกท่ำนโดยตรง ผ่ำนวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 

4.1.1. เมื่อท่ำนแจง้มำยงับรษิัทฯ ไม่ว่ำช่องทำงใดๆ เพื่อขอซือ้สินคำ้ และ/หรือท ำค ำสั่งซือ้กบับรษิัท  
4.1.2. เมื่อท่ำนส่งแบบฟอรม์ เช่น แบบฟอรม์กำรสมคัรหรือแบบฟอรม์อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ของบรษิัท ไม่ว่ำจะแบบ
ออนไลนห์รือแบบฟอรม์เป็นเอกสำร เป็นตน้ 
4.1.3. เมื่อท่ำนท ำขอ้ตกลงใดๆ หรือใหเ้อกสำรหรือขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรติดต่อระหว่ำงท่ำนกบับรษิัท  
4.1.4. เมื่อท่ำนติดต่อกับบริษัท เช่น ผ่ำนทำงโทรศพัท ์(ซึ่งอำจไดร้บักำรบนัทึก) จดหมำย แฟกซ ์แพลตฟอรม์ส่ือทำง
สงัคม (Social Media) และอีเมล เป็นตน้ 
4.1.5. เมื่อท่ำนด ำเนินธุรกรรมผ่ำนบรกิำรของบรษิัท 
4.1.6. เมื่อท่ำนใหค้วำมคิดเห็นหรือค ำรอ้งเรียนแก่บรษิัท 
4.1.7. เมื่อท่ำนใชห้รือรอ้งขอจะใชบ้รกิำรท่ีจดัไวใ้ห ้โดยผูใ้หบ้รกิำรภำยนอกของบรษิัท เช่น กำรช ำระเงิน บรกิำรดำ้นโล
จิสติกส ์เป็นตน้ 
4.1.8. เมื่อท่ำนส่งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนใหแ้ก่บรษิัทดว้ยเหตผุลใดก็ตำม 
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   4.2. ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทเก็บรวบรวมจำกแหล่งอื่น อำจรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
4.2.1. บคุคลที่มีควำมเก่ียวเนื่องกบัท่ำน ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ ำนำจ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
4.2.2. ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัจำกลกูคำ้องคก์รธุรกิจ ในฐำนะที่ท่ำนเป็นกรรมกำร ผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทน ตวัแทน ผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมำย หรือผูต้ิดต่อ 
4.2.3. ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัจำกองคก์รอื่นภำยใตก้ฎหมำย กำรก ำกบัของรฐั จำกหน่วยงำนรำชกำร และ/หรือ ผูใ้หบ้รกิำร
ภำยนอก (เช่น ขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ) 

5. ข้อจ ากัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล. 
บริษัทจะใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไดต้ำมวตัถุประสงคแ์ละฐำนตำมฎหมำยของกำรเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนที่ไดร้ะบุในประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีเ้ท่ำนัน้ บริษัทจะก ำกบั
ดูแลพนักงำน เจำ้หนำ้ที่หรือผูป้ฏิบัติงำนของบริษัทมิใหใ้ชแ้ละ/หรือเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือไปจำก
วัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก เวน้แต่บุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปนี ้ที่
บรษิัทอำจเปิดเผยเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ภำยใตห้ลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

5.1.  บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท พนัธมิตรทำงธุรกิจ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสมัพันธด์ว้ย รวมถึงกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร พนกังำน ลกูจำ้ง ผูร้บัจำ้ง ตวัแทน ท่ีปรกึษำของบรษิัท และ/หรือของบคุคลดงักล่ำว 
5.2. ทนำยควำม ศำล พนกังำนสอบสวน   หน่วยงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองและ
ศุลกำกร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยป์ระสำนกำรรกัษำควำมมั่นคง
ปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรป์ระเทศไทย และ/หรือเจำ้หนำ้ที่ผูม้ีอ  ำนำจอื่นของรฐั หรือรฐับำล  หรือที่บริษัทถูกก ำหนดหรือ
ไดร้บัอนญุำตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หรือค ำสั่ง 
5.3. คู่คำ้ ตวัแทน หรือองคก์รอื่น (เช่น ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ ผูต้รวจสอบคณุภำพสินคำ้ คลงัเก็บเอกสำร สถำบนักำรเงิน
ในประเทศและต่ำงประเทศ) ซึ่งกำรเปิดเผยขอ้มูลบุคคลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีวตัถุประสงค์โดยเฉพำะเจำะจง ภำยใต้
ฐำนทำงกฎหมำย และมำตรกำรควำมปลอดภยัที่เหมำะสมของบรษิัท 
5.4. บุคคลที่เก่ียวขอ้งในกรณีกำรขำยสิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือทรพัยสิ์นของบริษัท กำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร หรือกำรควบ
รวมกิจกำรของบรษิัท ซึ่งบริษัทอำจตอ้งมีกำรโอนสิทธิไปยงักิจกำรดงักล่ำว รวมถึงบุคคลต่ำงๆ ที่บริษัทจ ำเป็นตอ้งแบ่งปัน
ขอ้มูลเพื่อกำรขำยสิทธิเรียกรอ้งและ/หรือทรพัยสิ์น กำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร กำรโอนกิจกำร ขอ้ตกลงทำงกำรเงิน กำร
จ ำหน่ำยทรพัยสิ์น หรือธุรกรรมอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักิจกำร และ/หรือ ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัท 
5.5. บุคคลภำยนอกที่ใหบ้ริกำรต่ำงๆ แก่บริษัท (เช่น ตัวแทน หรือ ผูจ้ำ้งเหมำช่วงที่กระท ำกำรแทนบริษัท ผูร้บัจำ้งกำร
วิเครำะหแ์ละกำรเปรียบเทียบทำงกำรตลำด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง  เช่น บริษัทที่ส่งเอกสำรหรือส่ิงอื่นใดแก่ท่ำน ผู้
บรกิำรใหด้ำ้นควำมปลอดภยั) 
5.6. ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นส่ือสงัคมออนไลน ์(ในรูปแบบที่ปลอดภยั) หรือบริษัทโฆษณำภำยนอก เพื่อแสดงขอ้ควำมใหแ้ก่ท่ำน 
และบคุคลอื่นใดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิัท 
5.7. บคุคลอื่นใดที่ใหผ้ลประโยชนห์รือใหบ้รกิำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิำรของท่ำน (เช่น บรษิัทประกนัภยั)  
5.8. ผูร้บัมอบอ ำนำจ ผูร้บัมอบอ ำนำจช่วง ตวัแทน หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของท่ำนที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำยโดยชอบ 
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5.9. กรณีบุคคลภำยนอกปิดกัน้กำรเขำ้ถึงหรือเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปหรืออยู่ระหว่ำงกำรส่งต่อไปหรือที่มีอยู่ใน
เว็บไซตโ์ดยฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือกรณีเกิดปัญหำทำงเทคโนโลยี หรือในกำรณีที่บุคคลใดๆเขำ้ถึง ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำนอย่ำงไม่เหมำะสม หรือใชข้อ้มูลดงักล่ำวในทำงที่ผิด โดยบริษัทไม่รูเ้ห็น บริษัทจะใชม้ำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัที่
สมเหตสุมผลเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตำมที่ก ำหนดไวภ้ำยใตก้ฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทไม่สำมำรถรบัประกันถึงควำมปลอดภยัไดโ้ดยสิน้เชิงในกรณีที่มิอำจหลีกเล่ียงได ้เช่น ขอ้มลูถูกเปิดเผย
โดยไม่ไดร้บัอนญุำตที่เกิดจำกกำรเจำะขอ้มลูที่ประสงคร์ำ้ยและมีควำมซบัซอ้น และไม่ไดม้ีสำเหตมุำจำกบรษิัท 
5.10. ผูร้บัจำ้งอื่นที่อยู่ในฐำนะผูป้ระมวลผลขอ้มลูของบรษิัทฯ 
 
6. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง 

6.1. บรษิัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน บรษิัทจึงก ำหนดใหม้ี
มำตรกำรในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล และนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสมและ
สอดคลอ้งกับกำรรกัษำควำมลับของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง ท ำลำย ใช ้แปลง แกไ้ขหรือ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ตลอดจนกำรป้องกนัมิใหม้ีกำรน ำขอ้มลูส่วนบคุคลไป
ใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุำต  
6.2. โดยบริษัทก ำหนดใหบุ้คลำกรของบริษัทและผูร้ับจำ้งภำยนอกจะตอ้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนและประกำศแจ้งกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม รวมถึงจะตอ้งจัดใหม้ีกำรดูแลรกัษำขอ้มูลและมีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรใช้  
เปิดเผยหรือกำรส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 

6.3. บริษัทจะท ำลำยหรือท ำใหไ้ม่ปรำกฎชื่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทันทีที่มีเหตุผลอนัเชื่อไดว้่ำ  (1) วตัถุประสงคข์อง
กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไม่ตรงกบักำรรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดแ้จง้ท่ำนไวก้่อนหรือขณะขอควำมยินยอมกบั
ท่ำน และ (2) กรณีไม่จ ำเป็นตอ้งรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวเพื่อวตัถปุระสงคท์ำงกฎหมำยหรือธุรกิจอีกต่อไป 

ทัง้นีก้ำรท ำลำย หรือท ำใหไ้ม่ปรำกฏขอ้มลูส่วนบคุคลจะด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตัิเรื่อง กำรท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคล 
และนโยบำย มำตรกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
6.4.  บรษิัทอำจใชบ้รกิำรสำรสนเทศของผูใ้หบ้รกิำรซึ่งเป็นบคุคลภำยนอกเพื่อใหด้  ำเนินกำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลใน
ฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท ซึ่งผู้ให้บริกำรนั้นจะตอ้งมีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล  โดยห้ำม
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนอกเหนือจำกที่บรษิัทก ำหนด 
 

 

 
 

7. สิทธติามกฎหมายของท่าน  
กรณีท่ำนประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของท่ำนตำมที่กฎหมำยรบัรอง โปรดแจง้กำรปรสงคใ์ชสิ้ทธิดงักล่ำวตอ่ฝ่ำยกฎหมำย ผ่ำน
ช่องทำงตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ที่ 10 ของประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้ โดยเจำ้หนำ้ที่จะตดิต่อกลบัไปหำทำ่น 
เพื่อแจง้ขัน้ตอนและวธีิกำรต่อไปตำมที่บรษิัทก ำหนด 
7.1. สิทธิในกำรเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
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ท่ำนมีสิทธิเขำ้ถงึและไดร้บัส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนที่บรษิทัมีอยู่ เวน้แต่กรณีที่บรษิัทมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำม
กฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่ค  ำขอของท่ำนจะมีผลกระทบท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่สิทธิและเสรีภำพของ
บคุคลอื่น บรษิัทจะด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัค ำขอ 
7.2. สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้รษิัทท ำกำรแกไ้ข หรือปรบัปรุงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนท่ีไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น 
7.3. สิทธิในกำรขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้รษิัทลบหรือท ำลำยขอ้มลูของทำ่น หรือท ำใหข้อ้มลูของท่ำนเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวัตนของทำ่นได ้
เวน้แตก่รณีที่บรษิัทจะมีเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมำยในกำรปฏิเสธค ำขอของทำ่น 
7.4. สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้รษิัทระงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในบำงกรณี (เช่น บรษิัทอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบค ำขอใชสิ้ทธิ
แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลหรือคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน หรือท่ำนขอใหบ้รษิัทระงบักำร
ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลแทนกำรลบหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่มคีวำมจ ำเป็นอีกต่อไป) 
7.5. สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในกรณีที่บรษิัทด ำเนินกำรภำยใตฐ้ำนประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรตลำดแบบตรงหรือกำรศกึษำวิจยัทำงวิทยำศำสตร ์ประวตัิศำสตร ์
หรือสถิติ เวน้แตก่รณีที่บรษิัทมเีหตใุนกำรปฏิเสธค ำขอของทำ่นโดยชอบดว้ยกฎหมำย (เช่น บรษิัทสำมำรถแสดงใหเ้ห็นวำ่
กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนมเีหตอุนัชอบดว้ยกฎหมำยยิง่กวำ่ หรือเพื่อกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้ง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรอืกำรใชสิ้ทธิเรียกรอ้งทำงกฎหมำย หรือเพื่อประโยชนส์ำธำรณะของบรษิัท) 
7.6. สิทธิในกำรขอรบัหรือขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของทำ่น 
ท่ำนมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในกรณีที่บรษิัทสำมำรถท ำใหข้อ้มลูนัน้อยู่ในรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนได้
โดยทั่วไปดว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท  ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตัิและสำมำรถใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลไดด้ว้ยวิธีกำร
อตัโนมตัิ รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้รษิทัส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยงับคุคลภำยนอก หรือขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่
บรษิัทไดส่้งหรือโอนไปยงับคุคลภำยนอก เวน้แต่บรษิัทไม่สำมำรถท ำไดโ้ดยสภำพทำงเทคนิค หรือบรษิัทมีเหตใุนกำรปฏิเสธ
ค ำขอของท่ำนโดยชอบดว้ยกฎหมำย 
7.7. สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม 
ท่ำนมีสิทธิขอถอนควำมยินยอมที่ท่ำนไดใ้หไ้วก้บับรษิัทเมื่อใดก็ได ้ตำมขัน้ตอนและวิธีกำรท่ีบรษิทัก ำหนด เวน้แต่โดยสภำพ
ไม่สำมำรถถอนควำมยินยอมได ้
7.8. สิทธิในกำรรอ้งเรียน 
ท่ำนมีสิทธิรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล หำก
บรษิัทกระท ำกำรอนัเป็นกำรไม่ปฏิบตัิตำมพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

      กรณีมีควำมจ ำเป็น บรษิัทอำจจ ำเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ ในกรณีนีบ้รษิัทจะใชค้วำม
พยำยำมอย่ำงดีที่สดุในกำรส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยงัพนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูใ้หบ้รกิำร เจำ้หนำ้ที่ ตวัแทน หรือ
ผูร้บัขอ้มลูของบริษัทที่มีควำมน่ำเชื่อถือดว้ยวิธีกำรที่ปลอดภยัที่สดุเพื่อรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน  
ซึ่งรวมถึงกรณีดงัต่อไปนี ้

ก) เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
ข) ไดแ้จง้ใหท้่ำนทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลำยทำงและไดร้บัควำมยินยอม
จำกท่ำน 
ค) ปฏิบตัิตำมสญัญำที่ท่ำนท ำไวก้บับรษิัท หรือตำมค ำขอของท่ำนก่อนกำรเขำ้ท ำสญัญำ 
ง) ปฏิบตัิตำมสญัญำระหว่ำงบรษิัทกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่นเพื่อประโยชนข์องท่ำน 
จ) ป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของท่ำนหรือของบคุคลอื่น เมื่อท่ำนไม่สำมำรถใหค้วำมยินยอมใน
ขณะนัน้ได ้หรือ 
ฉ) ด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะที่ส ำคญั 
 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในระหว่ำงที่ท่ำนเป็นมีปฏิสมัพนัธก์ับบริษัท และเมื่อท่ำนสิน้สดุควำมสมัพนัธ์
กบับรษิัท บรษิัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนต่อไป ตำมระยะเวลำที่เหมำะสมและจ ำเป็นส ำหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลแต่ละ
ประเภทและวตัถปุระสงคต์ำมที่พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนด 

บรษิัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตำมอำยคุวำม หรือระยะเวลำที่กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด (เช่น กฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย ์กฎหมำยกำรบัญชี กฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยอื่นที่บริษัทตอ้งปฏิบัติตำม ทั้งใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ) ทัง้นีจ้ะมีระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี  

10. ข้อมูลการติดต่อบริษัท   
10.1. หำกท่ำนมีค ำถำม หรือขอ้กังวลเก่ียวกับขอ้ปฏิบตัิว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตวัของบริษัท หรือเก่ียวกับกำรจดักำรขอ้มลู
ส่วนบคุคลโปรดติดต่อบรษิัททนัทีที่:  

      ฝ่ำยกฎหมำย  
   อีเมลติดต่อ : PDPA@thantawan.com  
   โทรติดต่อ: 02-273-8333              
 

10.2. ในกรณีที่ท่ำนใชอ้ีเมลหรือจดหมำยเพื่อส่งค ำรอ้งเรียนของท่ำน โปรดระบุที่ส่วนหวัเรื่องว่ำเป็นค ำรอ้งเรียนเก่ียวกับ
กฎหมำยคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทด ำเนินกำรค ำรอ้งเรียนของท่ำนโดยเร่งด่วนไดโ้ดยส่งต่อไปยัง
เจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งในองคก์รของบรษิัทเพื่อด ำเนินกำรต่อไป ตวัอย่ำงเช่น ท่ำนอำจแทรกขอ้ควำมในส่วนหวัเรื่องว่ำ “ขอใช้
สิทธิเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล” 

mailto:PDPA@thantawan.com
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แน่นอนว่ำบรษิัทจะพยำยำม ด ำเนินกำร กับค ำรอ้งเรียนหรือขอ้กงัวลใดๆ ที่ท่ำนประสบอยู่อย่ำงเป็นธรรมและโดยเรว็ที่สดุ
เท่ำที่จะท ำได ้

11. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคเ์ดิม 

บริษัทมีสิทธิในกำรเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่บริษัทไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวนัที่พรบ . คุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตำม
วตัถุประสงคเ์ดิม หำกท่ำนไม่ประสงคท์ี่จะใหบ้ริษัทเก็บรวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวต่อไป ท่ำนสำมำรถแจง้
บรษิัทเพื่อขอถอนควำมยินยอมของท่ำนเมื่อใดก็ได ้

12. การเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอำจเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งต่อกฎหมำยหรือ
กฎระเบียบในปัจจุบัน โดยบริษัทจะแจง้ประกำศแจง้กำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัปัจจุบันไวท้ี่เว็บไซตข์องบบริษัท 
www.thantawan.com   หรือบนแพลตฟอรม์อื่นของบรษิัท 


