นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ของ
บริษัท บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส คลังสิ นค้ า จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนา้ มัน จากัด
บริษัท ที เอส ขนส่ งและโลจิสติกส์ จากัด
บริษัท ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษัท ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้ นท์ จากัด
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1. วัตถุประสงค์
• เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรในกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล ตำม พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๒
• เพื่อกำหนดบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
• เพื่อกำหนดลำดับชั้นควำมลับและกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
• เพื่อกำหนดวิธีกำรจัดเก็บ กำรใช้งำน กำรส่งต่อ กำรเฝ้ำระวัง กำรแจ้งเตือนหำกมีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับกำรจัดกำร
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดควำมรับผิดและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเพือ่ กำหนดแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคลำกรและผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนร่ วมกับบริ ษทั ทุกคนต้องรับทรำบ ทำควำม เข้ำใจ และปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยฉบับนี้อย่ำงเคร่ งครัด หำกลูกจ้ำงหรื อบุคลำกรของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิกำรตำม ข้อกำหนดและแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณี ดงั กล่ำวถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำย สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำนของบริ ษทั และ
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ในกำรพิจำรณำลงโทษบุคคลดังกล่ำวตำม สมควรต่อไป
2. ขอบเขต
• เอกสำรฉบับนี้มีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ลจำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อ
• นโยบำยฉบับนี้จะถูกนำมำบังคับใช้กบั กำรประกอบธุรกิจและกิจกรรมหรื อกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริ ษทั ซึ่ง รวมถึง กำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ในฐำนะนำยจ้ำง โดยนโยบำยฉบับนี้จะนำมำใช้เป็ นแนวทำงสำหรับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภท ไม่วำ่ ที่จะอยูใ่ นรู ปแบบของเอกสำร หรื อที่มีกำรเก็บไว้ใน รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. คำจำกัดควำมและควำมหมำย
เว้นแต่จะมีกำรระบุไว้ชดั เจนเป็ นอย่ำงอื่น คำหรื อข้อควำมใดๆ ดังต่อไปนี้ ที่มีกำรกล่ำวถึงหรื อระบุไว้ในนโยบำยฉบับ
นี้ให้มี ควำมหมำยดังต่อไปนี้
“บริษัท”
หมำยถึง บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
“บริษัทในเครื อ”
หมำยถึง บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ทีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด
“การใช้ งานข้ อมูลส่ วนบุคคล”
หมำยถึง กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมเสี่ ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ
“ข้ อมูลชีวภาพ”
หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจำกกำรใช้เทคนิคหรื อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำร นำ
ลักษณะเด่นทำงกำยภำพหรื อทำงพฤติกรรมของบุคคลธรรมดำมำใช้ ทำให้สำมำรถ
ยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดำนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่น ได้ เช่น ข้อมูลภำพจำลอง
ใบหน้ำ ข้อมูลจำลองม่ำนตำ หรื อข้อมูลจำลอง ลำยนิ้วมือ
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”
หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำ ซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ ไม่วำ่
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
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หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อ
ในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติ อำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ
ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูล พันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ง
กระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วน บุคคลในทำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกำศกำหนด
“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล”
หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยโดยผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แล้วแต่
กรณี )
“ลูกค้ า”
หมำยถึ ง ผูใ้ ช้หรื อซื้ อบริ กำรต่ำง ๆ ของบริ ษทั รวมไปถึ งกำรเข้ำใช้เว็บไซต์หรื อกำร
ติดต่อมำยังบริ ษทั
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล”
หมำยถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอำนำจหน้ำที่ ตดั สิ นใจเกี่ ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล”
หมำยถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสัง่ หรื อในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“บุคคล”
หมำยถึง บุคคลธรรมดำ
“เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดเก็บและคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุ คคลไม่ให้ร่ั วไหลไปยังบุ คคลภำยนอก ติ ดต่อ และประสำนงำนกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีอ่ ่ อนไหว”

4. กรอบในกำรบริหำรจัดกำรกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Management Framework)
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล นอกจำกจะปฏิ บตั ิตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว บริ ษทั ยังบริ หำรจัดกำร โดยใช้
แนวทำงของกำรจัดกำรระบบคุณภำพ ISO 9001 ในกำรบริ หำรจัดกำรอีกด้วย
Plan

การวางแผน
ผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ อง

Requirement
for Business
Continuity

Act

Do

การปรับปรุ งและพัฒนา

การปฏิบตั ิตามแผน

Check

ผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ อง

Requirement
for Business
Continuity

การปฏิบตั งิ านและติดตามผล
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4.1. ระบบบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย
• กำรวำงแผน (Plan) หรื อ กำรกำหนดกรอบในกำรจัดกำร (Identify) โดยกำรประเมินระบุควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำกำรจัดเก็บ ระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
• กำรดำเนินกำร (Do) หรื อกำรทำกำรป้ องกันใน (Protect) โดยกำรทำกำรควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
• กำรปฏิบตั ิและกำรติดตำมผล (Check) หรื อกำร Detect, Respond, Recover กำรตรวจสอบและเฝ้ ำระวัง มีมำตรกำร
ในกำรเผชิญเหตุ และมำตรกำรในกำรฟื้ นฟูควำมเสี ยหำยที่เกิด จำกภัยคุกคำม
• กำรดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ อง (Act) ให้มีกำรดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำระบบคุณภำพยังคงมี
กำรปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่องเพื่อคงกำรบริ กำรให้มีประสิ ทธิภำพ
4.2 การละเมิด (Breach) ข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็ นสำมประเภทดังนี้
(1) กำรละเมิดควำมลับของข้อมูล (Confidentiality Breach) กำรเปิ ดเผยหรื อกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่มีสิทธิ ของข้อมูล
ส่วนบุคคล และไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล
(2) กำรละเมิดควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity Breach) โดยกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
(3) กำรละเมิดควำมพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability Breach) โดยกำรทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลไม่สำมำรถใช้งำนได้
กำรทำให้ขอ้ มูลเสี ยหำย หรื อกำรทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็ นไปตำมกฎหมำย
4.3 การควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรจัดเก็บใน 2 รู ปแบบคือแบบอิเลคทรอนิกส์ และเอกสำรที่พิมพ์เป็ นเอกสำร หรื อถ่ำยเอกสำรมำ
จำกต้นฉบับ (Hardcopy) จึงต้องให้ควำมสำคัญ กับกำรควบคุมดังต่อไปนี้
(1) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีกำรควบคุมในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรจัดเก็บโดยทำตำม
นโยบำยกำรควบคุมกำรเข้ำถึง (Access Control) ในกำรป้ องกันผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ์ ในกำรเข้ำถึง ไม่ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญำต
(2) ควำมปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข้อมูลมีกำรดำเนินกำรในกำรจัดกำรข้อมูล
ในแต่ละสถำนะของข้อมูล (Data State) ดังต่อไปนี้
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Data State

Electronics

ข้อ มู ล ที่ ถู ก จัด เก็ บแต่ ยงั ไม่ ไ ด้ใ ช้ง ำน • กำรเข้ำรหัสข้อมูล (Data Encryption)
(At rest)
• กำรป้ อ งกัน กำรเปลี่ ย นแปลง (Data
Integrity)
• กำรป้ องกันข้อมูลสูญหำย (Data
Lost Prevention) แ ล ะ ก ำ ร ป้ อ ง กั น
ข้อมูลรั่วไหล (Data Leak Prevention)
• ควำมปลอดภัยของกำรจัดเก็บ Storage
Security แบบ On premise หรื อแบบ On
cloud ต้องมี กำรสำรองข้อมูลอย่ำงน้อย
1 ชุ ด ที่ สำมำรถให้ ค วำมมั่น ใจว่ ำ จะ
สำมำรถ กู้คื น ข้อ มู ล ได้ค รบถ้ว นหำก
เกิดเหตุไม่พึงประสงค์
ข้อมูลที่กำลังถูกใช้งำน (At use)
• ข้อ มู ล ถู ก เปิ ดเผย (Data Exposures)
และน ำไปใช้ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต
ป้ องกั น โดยกำรควบคุ ม กำรเข้ ำ ถึ ง
(Access Control)
ข้อมูลระหว่ำงกำร สื่ อสำร (In transit) • ข้อมูลระหว่ำงกำรสื่ อสำร (Data
Transmission) ต้ อ งมี ก ำรเข้ ำ รหั ส ใน
กำรส่ ง หรื อ มี กำรใช้งำนช่ องทำงกำร
สื่ อสำรที่ปลอดภัย

Hard Copy
ข้อมูลที่ มีกำรพิมพ์ออกมำเป็ นเอกสำร
หรื อถ่ำยเอกสำรจำกต้นฉบับให้จดั เก็บ
ในห้องที่มีกญ
ุ แจล็อก

เมื่ อใช้งำนเสร็ จแล้วต้องนำไปจัดเก็ บ
ในสถำนที่เดิม

ให้มีกำรปิ ดผนึ กเอกสำรและตรวจสอบ
ว่ำ ไม่ มี ก ำรเข้ำ ไปอ่ ำ น ท ำส ำเนำโดย
ไม่ได้รับอนุญำต

5. การจัดลาดับชั้นความลับของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เนื่องจำกข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมสำคัญและต้องมีกำรบริ หำรจัดกำรที่เหมำะสม ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลจัดอยูใ่ น
ลำดับ ชั้น “ข้อมูลลับ” (Confidential) ให้ดำเนินกำรและจัดกำรตำมนโยบำยกำรจัดลำดับชั้นควำมลับของข้อมูล (Data
Classification Policy)
6. แนวทางในการดาเนินการในการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมที่จะปฏิบตั ิตำม พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่ำงถูกต้อง จึงกำหนดให้มีแนวทำงในกำรดำเนินกำรดังนี้
6.1 กาหนดให้ จดั ตั้งหน่ วยงานควบคุมข้ อมูล (Data Protection Office)
มีหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรดำเนิ นกำรของกลุ่มบริ ษทั มีหน้ำที่ในกำร กำรกำกับดูแล นโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล และกรอบกำรดำเนินงำน โดยหน่วยงำนมีหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
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• จัดทำแนวทำงและนโยบำยกำรกำกับดูแลในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล นำเสนอและลงนำมอนุมตั ิโดยผูม้ ีอำนำจ
และประกำศใช้ทวั่ ทั้งองค์กร
• กำหนดให้มี “เจ้ำหน้ำที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” (Data Protection Officer หรื อ DPO) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำร
จัดกำรตำมนโยบำยฉบับนี้ กำหนดให้ทรำบได้วำ่ กำรดำเนินกำรของกลุ่มบริ ษทั ใดที่ทำให้บริ ษทั และผูเ้ กี่ยวข้องมีฐำนะเป็ น “ผู ้
ควบคุม ข้อมูลส่ วนบุคคล” (Data Controller) ตำมกฎหมำย ซึ่ งจะมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของในกำรจัดกำรข้อมูลตำมนโยบำย
ฉบับนี้
• กำหนดให้ทรำบได้วำ่ กำรดำเนินกำรของกลุ่มบริ ษทั ใดที่ทำให้บริ ษทั และผูเ้ กี่ยวข้องมีฐำนะเป็ น “ผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Processor) ตำมกฎหมำย ซึ่งจะมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของในกำรจัดกำรข้อมูลตำมนโยบำยฉบับนี้
• พิจำรณำข้อมูลต่ำง ๆ ขององค์กรเพื่อกำหนด “ข้อมูลส่วนบุคคล" (Personal Data) ที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมกฎหมำยหรื อ
กฎเกณฑ์ที่ประกำศบังคับใช้ กำหนด กรอบกำรกำกับดู แลและบริ หำรจัดกำรข้อมูล ระดับองค์กร (Data Governance, Data
Management, Data Protection)
• กำหนด กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรประเมินควำมเสี่ ยง กำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล (Privacy/Data Protection Impact Assessment, Risk Assessment)
• กำหนดให้มีผูร้ ับผิดชอบในแต่ละกระบวนกำรทำงธุ รกิ จ (Business Owner) และเจ้ำของข้อมูล (Data Owner) ให้
ชัดเจน
• จัดทำวิธีปฏิบตั ิ ขั้นตอนปฏิบตั ิ คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกำศใช้ภำยในองค์กร
• จัดให้มีกำรสร้ำงควำมตระหนัก กำรเสริ มสร้ำงควำมรู ้ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงำน
• เสริ ม สร้ ำ งควำมรู ้ ใ ห้กับผูท้ ี่ รั บมอบหมำย “เจ้ำ หน้ำ ที่ คุม้ ครองข้อมู ล ส่ ว นบุ คคล (Data Protection Officer) และ
ผูป้ ฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องตำมกรอบ Privacy Data Protection
• กำหนดกรอบกำรประสำนกับหน่ วยงำนกำกับดูแลของหน่ วยงำนภำครัฐ และหน่ วยงำนควำมร่ วมมืออื่นที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องในปั จจุบนั และอนำคต
6.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เนื่ องจำกข้อมูลที่ จัดเก็บมี ควำมหลำกหลำยดังนั้นให้ใช้แนวทำงดังต่อไปนี้ ในกำรก ำหนดว่ำข้อมูลใดเป็ นข้อ มู ล
ส่วนบุคคล
• ข้อมูลที่สำมำรถระบุตวั ตน โดยกำรโพสต์หรื อขอข้อมูลระบุตวั บุคคล ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)
- หมำยเลขประจำตัวประชำชน หมำยเลขประกันสังคม หมำยเลขหนังสื อเดินทำง หรื อหมำยเลขที่ใช้ในกำรสอบ
- บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ
- บัตรประจำตัวนักเรี ยน หรื อ นักศึกษำที่แสดงข้อมูลอย่ำงน้อยสองข้อจำกรำยกำรต่อไปนี้ (1) ชื่อ (2) รู ปภำพ หรื อ
(3) หมำยเลขประจำตัว
- ข้อมูลระบุตวั ตนดิจิทลั รวมถึงรหัสผ่ำน
• ข้อมูลประวัติหรื อเอกสำรทำงกำรแพทย์ ทำงจิตวิทยำ ไบโอเมตริ ก (Biometric) หรื อพันธุกรรม (Genetic)
ของบุคคลอื่น
• ข้อมูลระบุตวั บุคคลผ่ำนลิงก์ภำยนอก
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• ข้อมูลทำงกำรเงินขององค์กรหรื อธุรกิจ
• ข้อมูลทำงกำรเงินส่วนบุคคล (ของตัวเองหรื อผูอ้ ื่น) ต่อไปนี้
- บัญชีธนำคำรและ/หรื อข้อมูลบัตรเครดิต
– บันทึกทำงกำรเงินคู่กบั ข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้
• ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลต่อไปนี้
- หมำยเลขโทรศัพท์หรื ออีเมลส่วนตัว
- อีเมล Messenger และข้อมูลระบุตวั ตน
• ข้อมูลข้ำงต้นสำมำรถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรกุศล บริ กำรที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ์ หรื อช่วยในกำรตำมหำบุคคล
หรื อสัตว์ที่สูญหำยได้ยกเว้นในกรณี เนื้อหำที่มีมำจำกข่ำว หรื อเนื้อหำที่อำ้ งหรื อยืนยันว่ำมำจำกแหล่งข้อมูลที่
ถูกละเมิด ไม่วำ่ บุคคลที่ได้รับผลกระทบจะเป็ นบุคคลสำธำรณะหรื อบุคคลทัว่ ไป
• ชื่อบุคคล และเอกสำรที่ระบุขอ้ มูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย
- ใบขับขี่ บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐนอกเหนือจำกใบขับขี่ กรี นกำร์ด หรื อเอกสำรกำรย้ำยถิ่นฐำน
- ทะเบียนสมรส สูติบตั ร และหนังสื อรับรองกำรเปลี่ยนชื่อ
- ข้อมูลระบุตวั ตนดิจิทลั รวมถึงรหัสผ่ำน
- ทะเบียนรถยนต์
• ภำพภำยนอกของที่อยูอ่ ำศัยส่วนตัวหำกตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้
- ที่อยูอ่ ำศัยเป็ นบ้ำนเดี่ยว หรื อมีเลขที่บำ้ นแสดงอยูใ่ นภำพคำบรรยำยภำพ
- ระบุเมืองหรื อย่ำน
- กล่ำวหรื อแสดงถึงผูพ้ กั อำศัย
- ผูพ้ กั อำศัยคัดค้ำนกำรเปิ ดเผยที่อยูอ่ ำศัยส่วนบุคคล
7. สิทธิและการใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1 สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่ได้รับกำรคุม้ ครองตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังต่อไปนี้
7.1.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรขอและได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน บุคคลดังกล่ำวตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในกำรแจ้งขอถอนควำมยินยอมในกำรให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว
ได้ทุก เมื่อ โดยแจ้งควำมประสงค์ดงั กล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิ ใน
กำรถอนควำมยินยอมดังกล่ำวแล้ว บริ ษทั จะ หยุดกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวทันที
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7.1.2 สิทธิในการขอเข้ าถึงและรับสาเนาข้ อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทจัดเก็บไว้
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมี สิทธิ ขอเข้ำถึ งและรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วน บุ คคลที่ บริ ษทั ได้
จัดเก็บไว้ได้ ทั้งนี้ โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรคุ ม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุคคลกำหนด เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งควำม
ประสงค์ใ นกำรใช้สิ ท ธิ ดัง กล่ ำ วจำกเจ้ำ ของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล บริ ษ ัท จะพิ จ ำรณำคำขอของเจ้ำ ของข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลเพื่อ
ดำเนินกำรที่เหมำะสม ต่อไปทั้งนี้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคำขอดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิในกำรปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดงั กล่ำวของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล หำกเป็ นกำร ปฏิเสธตำมกฎหมำยหรื อคำสัง่ ศำล และกำร
เข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะ ส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อสิ ทธิและเสรี ภำพของบุคคลอื่น
7.1.3 สิทธิในการขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทได้ รับจากแหล่ งอื่น
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลจำกแหล่งอื่นซึ่ งไม่ใช่จำก เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลโดยตรง หำกบริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวบริ ษทั จะดำเนินกำรแจ้งให้ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบภำยใน 30 วันนับจำก
วันที่ ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำว (เว้น แต่เป็ นกรณี ที่กฎหมำยยกเว้นให้ไม่ตอ้ งแจ้ง) ในกรณี น้ ี เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ คคล
สำมำรถ สอบถำมและขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยแหล่งที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้
7.1.4 สิทธิในการขอรับ และขอให้ บริษัทโอนย้ าย หรื อส่ งต่ อข้ อมูลของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังผู้ ควบคุมข้ อมูล
ส่ วนบุคคลอื่น
ในกรณี ที่บริ ษทั มี กำรปรั บให้ขอ้ มูลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลอยู่ ในรู ปแบบที่ สำมำรถอ่ำนหรื อใช้งำนได้โดย
อุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติ และสำมำรถส่ งต่อ ได้โดยวิธีกำรอัตโนมัติ กำรโอนย้ำยหรื อส่ งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลตำมข้อนี้
หมำยถึงกรณี ที่ขอ้ มูลของเจ้ำของข้อมูลส่ วน บุคคลถูกจัดเก็บอยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งกำรส่ งต่อนั้นสำมำรถทำได้ผ่ำน
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ที่สำมำรถอ่ำนข้อมูลที่ อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์เท่ำนั้น ไม่รวมถึงกำรให้บริ ษทั เป็ นผูน้ ำส่ ง หรื อ
จัดส่งข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบอื่น
เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะ พิจำรณำคำขอของ
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อดำเนิ นกำรที่เหมำะสมต่อไปทั้งนี้ ภำยใน ระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคำขอดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิใน กำรปฏิเสธคำขอใช้สิทธิดงั กล่ำวของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวนั้น
อำจ ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อสิ ทธิและเสรี ภำพของบุคคลอื่น
7.1.5 สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลของเจ้ำของข้อมูล ส่ วนบุคคลได้ในกรณี
ต่อไปนี้ โดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทรำบ
7.1.5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นกำรเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม
เนื่ องจำกเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
(เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่ำวมีควำมสำคัญน้อยกว่ำสิ ทธิข้ นั พื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1.5.2 กรณี กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบ
ตรงหรื อเมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิ ดังกล่ำวจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลบริ ษทั จะทำกำรแยกข้อมูลของ
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เจ้ำของข้อมูล ออกจำกข้อมูลอื่นๆ ทันที อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในกำรปฏิเสธคำขอใช้สิทธิ ดังกล่ำวของเจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุ คคล ในกรณี ที่บริ ษทั สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ กำรเก็บ รวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม
เนื่ องจำกเป็ นกำร จำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั นั้นมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมำยที่ สำคัญยิ่งกว่ำ หรื อ
เป็ นไปเพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิ ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้อง
ตำมกฎหมำย
7.1.6. สิ ทธิในการขอให้ บริ ษัททาลายหรื อทาให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลเคยได้ ให้ ไว้ กับบริ ษัท
กลายเป็ นข้ อมูลทีไ่ ม่ สามารถใช้ ระบุตวั ตนได้
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถแจ้งให้บริ ษทั ทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วน บุคคล และ/หรื อทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ไว้กลำยเป็ นข้อมูลที่ไม่ สำมำรถระบุถึงตัวตนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
7.1.6.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตำมวัตถุประสงค์
7.1.6.2 เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
และบริ ษทั ไม่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
7.1.6.3 เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล และบริ ษทั ไม่มีเหตุผลที่
จะใช้ปฏิเสธคำขอได้ หรื อ
7.1.6.4 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวจำกเจ้ำของข้อมูล ส่ วนบุคคล บริ ษทั จะพิจำรณำคำขอของ
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อ ดำเนิ นกำรที่เหมำะสมต่อไปทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน นับแต่ วันที่ได้รับคำขอดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในกำรปฏิเสธคำ ขอใช้สิทธิ ดงั กล่ำวของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล หำกบริ ษทั มีควำมจำเป็ น
และสิ ทธิตำมกฎหมำยที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่ำวได้
7.1.7 สิทธิขอให้ บริษัทระงับการใช้ ข้อมูลของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถแจ้งให้บริ ษทั ระงับกำรใช้ขอ้ มูลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ทันที โดยแจ้งเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทรำบ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
7.1.7.1 เมื่อผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอยูใ่ นระหว่ำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนหรื อปรับปรุ งข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นให้เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1.7.2 เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นอำจถูกลบ หรื อทำลำยได้ แต่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลแจ้งขอให้ระงับกำรใช้งำน
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แทนกำรลบ หรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
7.1.7.3 เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
แล้ว แต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมจำเป็ นต้องขอให้เก็บ รักษำไว้เพื่อใช้ในกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิ
ตำมหรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อ
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7.1.7.4 เมื่อบริ ษทั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรใช้สิทธิ คดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1.8 สิ ทธิในการขอให้ บริษัทปรับปรุ งข้ อมูลของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง ให้ ครบถ้ วนสมบู รณ์ และเป็ น
ข้ อมูลทีต่ รงตามสภาพปัจจุบัน
ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กบั บริ ษทั หรื อที่บริ ษทั ได้เก็บ
รวบรวมไว้ หำกยังอยู่ภำยในระยะเวลำจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่กำหนด ใน แผนภูมิสรุ ปเกี่ ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วน
บุคคลและกำรไหลเวียนของข้อมูล (Data Mapping) เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถแจ้งให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรแก้ไข ปรับปรุ ง
ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ
7.1.9 สิ ทธิในการร้ องเรียนในกรณีที่พบว่ ามีการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๒
ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลพบว่ำบริ ษทั และ/หรื อ ลูกจ้ำงของ บริ ษทั มีกำรดำเนิ นกำรใดๆ ที่ ฝ่ำฝื นหรื อไม่
เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถแจ้งกำรดำเนิ นกำรที่ ไม่
ถูกต้องนั้นมำยังบริ ษทั และ/หรื อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในข้อ 17 ของนโยบำยฉบับนี้
7.2 การใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิ ใดๆ ดังปรำกฏในข้อ 7.1 ข้ำงต้น เจ้ำของข้อมูลส่ วน บุคคลสำมำรถติดต่อ
แจ้งควำมประสงค์ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมำยังบริ ษทั ได้ทุกเมื่ อ ตำม รำยละเอียดช่องทำงกำรติดต่อที่ สะดวกส ำหรั บ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่ระบุใน ข้อ 17 ของนโยบำยฉบับนี้
8. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
8.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่วำ่ ในเวลำใด บริ ษทั จะปฏิบตั ิกำรตำมหลักกำรและแนวทำงดังต่อไปนี้
8.1.1 บริ ษทั จะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเท่ำที่จำเป็ นภำยใต้วตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมำย และตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรื อในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น
8.1.2 ก่อนดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำประเมิน ดังต่อไปนี้
8.1.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ งกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยนั้น เป็ นข้อมูลที่จำเป็ นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยตำมวัตถุประสงค์หลักของกำรประกอบธุรกิจหรื อไม่ และ
8.1.2.2 ข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ตอ้ งกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยนั้น เป็ นกำรเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยตำม
วัตถุประสงค์ซ่ ึ งกฎหมำยกำหนดให้สำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย โดยไม่จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอม หรื อ
จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอม ก่อนที่จะดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยก่อนหรื อในขณะที่เก็บรวบรวม
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8.1.3 ข้อมูลส่ วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นครั้งแรก บริ ษทั จะต้องดำเนิ นกำรแจ้ง รำยละเอียดต่อไปนี้
เสมอ
8.1.3.1 วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้หรื อเปิ ดเผย
8.1.3.2 เหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรที่ ตอ้ งได้รับข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งผลกระทบที่ เป็ นไปได้จำกกำรไม่ให้
ข้อมูลส่วนบุคคล
8.1.3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ งกำรเก็บรวบรวม และระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม
8.1.3.4 ประเภทของบุคคลหรื อหน่วยงำนซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมอำจถูกเปิ ดเผยต่อ
8.1.3.5 ข้อมูลเกี่ ยวกับบริ ษทั ในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล สถำนที่ ติดต่อ และวิธีกำรติดต่อ โดยในกรณี ที่มี
เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แจ้งข้อมูล สถำนที่ติดต่อและวิธีกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
8.1.3.6 สิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ดังปรำกฏรำยละเอียดในข้อ 7 ของนโยบำยฉบับนี้

8.1.4 ในกรณี ที่บริ ษทั จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น
นอกจำกที่ได้แจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบไว้แล้ว บริ ษทั จะต้องทำกำรแจ้งวัตถุประสงค์ ใหม่ให้เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้รับทรำบและขอรับควำมยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลเสมอเว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้

8.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
8.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลทีไ่ ม่ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลก่ อน หรื อในขณะเก็บ
รวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
(1) ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งบริ ษทั มีควำมจำเป็ นต้องใช้ หรื อ
เปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ระบุไว้ดำ้ นล่ำงนี้ บริ ษทั สำมำรถเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้โดยไม่ตอ้ งได้รับควำม
ยินยอม
(ก) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญำหรื อเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำม
คำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น
(ข) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และดำเนินกำรใดๆ ตำมคำสัง่ ของเจ้ำหน้ำที่รัฐหรื อตำมที่กฎหมำยกำหนด
(ค) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั ในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อของบุคคล
ธรรมดำหรื อนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ ประโยชน์ดงั กล่ำวมีควำมสำคัญน้อยกว่ำสิ ทธิข้ นั พื้นฐำนใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อ
(ง) เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของบริ ษทั
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(2) ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งบริ ษทั มีควำมจำเป็ นต้องใช้ หรื อเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดงั
ระบุไว้ดำ้ นล่ำงนี้ บริ ษทั สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ออ่ นไหวดังกล่ำว ได้โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอม
(ก) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื อสุขภำพของบุคคลซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้
ควำมยินยอมได้ ไม่วำ่ ด้วยเหตุดว้ ยใดก็ตำม
(ข) เป็ นกำรดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมของมูลนิธิ หรื อสมำคม หรื อสหภำพ
ํ
แรงงำนให้แก่สมำชิก ผูซ้ ่ ึงเคยเป็ นสมำชิก หรื อผูซ้ ่ ึงมีกำรติดต่ออย่ำง สม่ำเสมอกั
บมูลนิธิ หรื อสมำคม ดังกล่ำวโดยไม่ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภำยนอกมูลนิธิ หรื อสมำคม
(ค) เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(ง) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อ
กำรยกขึ้นต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
(จ) เป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับ
1. เวชศำสตร์ป้องกันหรื ออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำงำนของลูกจ้ำง กำร
วินิจฉัยโรคทำงกำรแพทย์ กำรให้บริ กำรด้ำนสุขภำพหรื อด้ำน สังคม กำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ
หรื อระบบและกำร ให้บริ กำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่ใช่กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ ข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของผูป้ ระกอบอำชีพหรื อวิชำชีพหรื อผู ้ มีหน้ำที่รักษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็ นควำมลับ
ตำมกฎหมำย ต้องเป็ นกำร ปฏิบตั ิตำมสัญญำระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับผูป้ ระกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์
2. ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้ องกันด้ำนสุขภำพจำก โรคติดต่ออันตรำยหรื อโรค
ระบำดที่อำจติดต่อหรื อแพร่ เข้ำมำในรำชอำณำจักรหรื อกำรควบคุมมำตรฐำนหรื อคุณภำพของยำ เวชภัณฑ์ หรื อ
เครื่ องมือแพทย์ ซึ่ง ได้จดั ให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภำพของ เจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำมหน้ำที่หรื อตำมจริ ยธรรมแห่งวิชำชีพ
3. กำรคุม้ ครองแรงงำน กำรประกันสังคม หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
ของผูม้ ีสิทธิตำมกฎหมำย กำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย จำกรถ หรื อกำรคุม้ ครองทำงสังคม ซึ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลเป็ น สิ่ งจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมสิ ทธิหรื อหน้ำที่ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยได้จดั ให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิข้ นั พื้นฐำนและประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
4. กำรศึกษำวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรื อสถิติ หรื อประโยชน์ สำธำรณะอื่น ทั้งนี้ ต้องกระทำ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำวเพียงเท่ำที่ จำเป็ นเท่ำนั้น และได้จดั ให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐำน และประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด หรื อ
5. ประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ โดยได้จดั ให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิข้นั พื้นฐำนและ
ประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
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8.2.2 ความยินยอม และการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลทีต่ ้องได้รับความยินยอม
กรณี ที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั จะเก็บรวบรวมเพื่อนำไปใช้น้ นั ไม่ได้เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ ได้รับกำร
ยกเว้นให้ไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมตำมที่กำหนดในข้อ 8.2.1 ข้ำงต้น บริ ษทั จะต้องได้รับ ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนโดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมวิธีกำรต่อไปนี้
(เว้นแต่โดยสภำพไม่อำจขอควำมยินยอมด้วยวิธีกำรดังกล่ำวได้)
(1) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบเอกสำร
ในกรณี ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบเอกสำรนั้น บริ ษทั จะนำเอกสำรสำหรับขอควำมยินยอมมำปรับใช้เพื่อ
ขอรับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์น้ นั บริ ษทั จะนำเอกสำรสำหรับขอ ควำมยินยอม มำปรับ
ใช้สำหรับกำรขอควำมยินยอม โดยในกำรขอควำมยินยอมนั้น ในกรณี ที่ บริ ษทั ต้องให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทำกำรกด
ยอมรับเพื่อให้ควำมยินยอม บริ ษทั จะไม่ทำกำร ตั้งค่ำให้มีกำรทำเครื่ องหมำยในกล่องข้อควำมที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลต้องกด
ยืนยัน , ยอมรับเงื่อนไขใดๆ (No Default Setting on Check-Box) ทั้งนี้ไม่วำ่ ในเวลำใดๆ ในกำรได้รับควำมยินยอมนั้น ต้องเกิด
จำกกำรที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นผูม้ ีอิสระในกำรเลือกและยินยอมที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนแก่บริ ษทั และบริ ษทั จะ
ไม่ทำกำรสร้ำงเงื่อนไขในกำรจัดเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็ นมำเป็ นเงื่อนไขในกำรให้บริ กำรของบริ ษทั
“คุ ก กี้ ” (Cookies) เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท อำจใช้คุ ก กี้ ในบำงกรณี คุ ก กี้ คื อ ไฟล์ข ้อ มู ล ขนำดเล็ ก ที่ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ ง
แลกเปลี่ยนระหว่ำงคอมพิวเตอร์ ของเจ้ำของข้อมูลและเว็บไซต์ของเรำ บริ ษทั ใช้คุกกี้ เฉพำะเพื่อกำรจัดเก็บข้อมูลที่ อำจเป็ น
ประโยชน์ต่อเจ้ำของข้อมูลในครั้งถัดไปที่เจ้ำของข้อมูลกลับมำเยีย่ มชมเว็บไซต์ของบริ ษทั หำกผูใ้ ช้บริ กำรไม่ประสงค์ให้บริ ษทั
เก็บข้อมูลกำรใช้คุกกี้ สำมำรถเข้ำไปตั้งค่ำในเว็บไซต์เพื่อปฏิเสธกำรใช้คุกกี้
เว็บไซต์ของบริ ษทั อำจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โดยบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่
ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจำกเว็บของบริ ษทั เอง
8.2.3 การขอความยินยอมจากผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรติดต่อ หรื อจำเป็ นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ บริ ษทั จะดำเนินกำรขอรับควำมยินยอมจำกผูท้ ี่มีอำนำจกระทำ กำรแทนบุคคลดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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บุคคลทีค่ วามสามารถทางกฎหมายมี
ความบกพร่ อง
ผูเ้ ยำว์ (ในกรณี ที่ผเู ้ ยำว์มีอำยุไม่เกิน 10
ปี หรื อเป็ นกรณี ที่กำรยินยอมนั้น ไม่ใช่
กำรใดๆ ที่ผเู ้ ยำว์สำมำรถให้ ควำม
ยินยอมโดยลำพังได้ตำมที่กำหนดใน
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์)
คนไร้ควำมสำมำรถ

บุคคลทีม่ อี านาจกระทาการแทน และ
ให้ ความยินยอม
ผูใ้ ช้อำนำจปกครอง

คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

ผูพ้ ิทกั ษ์

ผูอ้ นุบำล

เอกสารประกอบเพื่อใช้ พจิ ารณา
สูจิบตั ร และใบทะเบียนสมรส บิดำ
หรื อ มำรดำ คำสัง่ ศำลแต่งตั้ง ผูแ้ ทน
โดยชอบด้วยกฎหมำย (สำหรับแต่งตั้ง
ผูใ้ ช้อำนำจปกครอง)
คำสัง่ ศำลแต่งตั้ง ผูแ้ ทนโดยชอบด้วย
กฎหมำย (สำหรับแต่งตั้งผูอ้ นุบำล)
คำสัง่ ศำลแต่งตั้ง ผูแ้ ทนโดยชอบด้วย
กฎหมำย (สำหรับแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์)

อนึ่ งเพื่อยืนยันตัวตนของผูแ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมำยนั้นบริ ษทั จะทำกำรขอเอกสำรประกอบตำมรำยกำรข้ำงต้นเพื่อ
ประกอบกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวด้วย
8.3 ประเภทของข้ อมูลทีเ่ ก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วน
บุคคล
บริ ษทั มีกำรจัดทำบันทึกเกี่ ยวกับกำรดำเนิ นกำรเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั (Data Log) เพื่อใช้ในกำร บันทึ ก
ประเภทของข้อมูลที่ เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม และระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ส่ วนบุคคลซึ่ ง
บริ ษทั มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยไว้ โดยบริ ษทั จะมีกำรปรับปรุ งแก้ไข และเพิ่มเติมบันทึกดังกล่ำวให้มีควำมเป็ นปั จจุบนั
และถูกต้องตรงตำมข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเสมอ
8.4. ข้ อยกเว้ นการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกำรจัดเก็บ เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์ หรื อจดหมำยเหตุ เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
หรื อที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั หรื อสถิติซ่ ึงได้จดั ให้มีมำตรกำรปกป้ องที่เหมำะสม เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภำพของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
(2) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื อสุขภำพของบุคคล
(3) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญำหรื อ เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำม
คำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น
(4) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของผูค้ วบคุม ข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่ำวมีควำมสำคัญ น้อยกว่ำสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนในข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
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(6) เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
9. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลจำกแหล่ งอื่นนอกจำกเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเสมอ เว้นแต่
1. เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้รับยกเว้นตำมกฎหมำยให้สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
จำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อ
2. เป็ นกรณี ที่บริ ษทั มีควำมจำเป็ นต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลจำกแหล่งอื่นที่
ไม่ใช่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั จะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ที่บริ ษทั จะนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อกำรติดต่อกับเจ้ำของข้อมูล บริ ษทั ต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล
ทรำบถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งอื่นนั้น ในกำรติดต่อครั้งแรก พร้อม ทั้งกำรแจ้งรำยละเอียดก่อนกำรเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลดังที่ระบุในข้อ 8.1.3 รวมทั้ง วัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ทั้งนี้
ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้รับยกเว้นให้ไม่ตอ้ งแจ้งวัตถุประสงค์
ของกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว
(ข) ในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับควำมยินยอมให้สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลนั้น บริ ษทั ต้องแจ้งให้
เจ้ำของข้อมูลทรำบถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งอื่นนั้นให้เจ้ำของข้อมูลส่ วน บุคคลทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่ ได้รับควำมยินยอม พร้อมทั้งกำรแจ้งรำยละเอียด ก่อนกำรเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลดังที่ ระบุในข้อ 8.1.3 รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ มีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้รับยกเว้นให้ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ของกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว (ค) ในกรณี ที่บริ ษทั จะ
นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจำกแหล่งอื่นนั้นไปเปิ ดเผยต่อ บริ ษทั จะทำกำรแจ้งถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลจำกแหล่งอื่นรวมทั้ง วัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ทั้งนี้
ภำยใน 30 วัน นับ แต่ วัน ที่ มี ก ำรเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เว้น แต่ เ ป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้รับ ยกเว้นให้ไ ม่จ ำเป็ นต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำว และต้องแจ้งกรณี ดงั กล่ำวก่อนที่ จะดำเนิ นกำรนำข้อมูลนั้นไปเปิ ดเผยเป็ น
ครั้งแรก
10. กำรใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะประมวลข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล เว้นแต่กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ดังกล่ำวอยูภ่ ำยใต้ขอ้ ยกเว้นตำมกฎหมำย ดังต่อไปนี้
1) ฐำนสัญญำ (Contract) เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลติดต่อมำยังบริ ษทั ผ่ำนทำงเว็บไซต์หรื อโทรศัพท์ บริ ษทั จะนำ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลไปประมวลผลเกี่ยวกับสิ นค้ำหรื อบริ กำร เพื่อดำเนิ นกำรติดต่อหรื อเสนอบริ กำรตำมสัญญำ
ต่อไป
2) ฐำนควำมยินยอม (Consent) บริ ษทั อำจรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็ นฐำนข้อมูลลูกค้ำ เพื่อนำไปวิเครำะห์หรื อเสนอบริ กำร
ใหม่ ๆ หำกเจ้ำของข้อมูลไม่ประสงค์ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำยังบริ ษทั ตำมข้อ 17
3) ฐำนประโยชน์อนั ชอบธรรม (Legitimate Interest) บริ ษทั อำจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อดำเนิ นงำนที่จำเป็ น
ภำยใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
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4) ฐำนประโยชน์สำคัญต่อชีวติ (Vital Interest) บริ ษทั อำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำย
ต่อชีวติ ร่ ำงกำย หรื อสุขภำพของเจ้ำของข้อมูล
5) ฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย (Legal Obligation)
10.1 หลักการทัว่ ไปในการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลซึ่งบริ ษทั ได้เก็บรวบรวมไว้ ไม่วำ่ ในเวลำใด บริ ษทั จะปฏิบตั ิกำรตำมหลักกำรและ แนวทำง
ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เท่ำนั้น
(2) สำหรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั สำมำรถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ตอ้ งรับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมรำยละเอียดที่ ระบุใน ข้อ 8.2.1 นั้น บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่ำว เฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในข้อ 8.2.1
เท่ำนั้น และบริ ษทั จะทำกำรบันทึกกำรใช้ขอ้ มูล ส่ วนบุคคลดังกล่ำวไว้ใน บันทึกเกี่ยวกับกำรดำเนิ นกำรเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคล
ของบริ ษทั (Data Log)
10.2 การเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัท ได้ก ำหนดเงื่ อ นไขและวิธี กำรเข้ำ ถึ งข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลที่ บริ ษทั ได้เก็ บรวบรวมไว้ เพื่ อ ใช้หรื อเปิ ดเผยตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ คคลทรำบไว้ตำม แผนภูมิสรุ ปเกี่ ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วน บุ คคลและกำร
ไหลเวียนของข้อมูล (Data Mapping)
10.3 การประเมินผลกระทบต่ อข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)
บริ ษทั จะจัดให้มีกำรดำเนินกำรประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่ วนบุคคลทุกครั้งในกรณี ที่บริ ษทั จะมีกำรใช้งำน ข้อมูล
ส่ วนบุคคลในลักษณะที่ มีควำมเสี่ ยงสู ง โดยจะจัดทำกำรประเมินดังกล่ำวตำมแบบประเมินผล กระทบต่อข้อมูลส่ วนบุคคล
(Data Protection Impact Assessment)
11. กำรจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล และวิธีกำรเก็บรักษำและคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
11.1 การบันทึกรายละเอียดเกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
11.1.1 ในกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั บริ ษทั จะจัดทำแผนภูมิสรุ ปเกี่ยวกับกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและกำรไหลเวียน
ของข้อมูล (Data Mapping) ของแต่ละแผนกของบริ ษทั เพื่อใช้ในกำรบันทึ กและ แสดงสรุ ปข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ มี กำรเก็ บ
รวบรวมและวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน บุคคลแต่ละประเภท และระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
แต่ละประเภท และจัดเก็บแผนผังดังกล่ำวในระบบฐำนข้อมูลของบริ ษทั
11.1.2 บริ ษทั จะจัดให้มีบนั ทึกกำรใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งจะมีกำรบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้
สิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล และรำยละเอียดกำรดำเนิ นกำรของ บริ ษทั ต่อคำร้องขอใช้สิทธิ น้ นั ซึ่ งรวมถึงกรณี ที่บริ ษทั
ปฏิเสธกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
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11.2 วิธีการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
11.2.1 บริ ษทั จะดำเนินกำรให้เป็ นที่แน่ใจว่ำกำรดำเนินกำรใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ได้จดั เก็บมำนั้นจะได้รับ
กำรคุม้ ครองที่ เหมำะสม และปลอดภัยจำกกำรสู ญหำย กำรใช้ เข้ำถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดย
บุคคลที่ปรำศจำกอำนำจ หรื อกำรดำเนินกำรใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
11.2.2 บริ ษทั จะสร้ำงควำมมัน่ คงปลอดภัยให้กบั ข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งครอบคลุมถึงกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรป้ องกัน
ควำมปลอดภัยให้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่ องกำรเข้ำถึงหรื อควบคุมกำรใช้งำนข้อมูล ส่วนบุคคล (access control) ทั้ง มำตรกำร
ป้ อ งกัน ทำงด้ำ นกำรบริ หำรจัดกำร (administrative safeguard) มำตรกำรป้ องกันทำงด้ำนเทคนิ ค (technical safeguard) และ
มำตรกำรป้ องกันทำงกำยภำพ (physical safeguard) ซึ่งอย่ำงน้อยจะประกอบด้วย
(1) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(2) กำรกำหนดเกี่ยวกับกำรอนุญำตหรื อกำรกำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(3) กำรบริ หำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้งำนเพื่ อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิ ดเผย
กำรล่วงรู ้ หรื อกำรลักลอบทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล กำรลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(4) กำรจัดให้มีวธิ ีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่ วน
บุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่ อที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
11.2.3 บริ ษทั จะทำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลในสถำนที่ปลอดภัย ซึ่ งได้รับกำรดูแลที่เหมำะสมสำหรับกำรเก็บ
ข้อมูลในรู ปแบบต่ำงๆ (เอกสำร และ/หรื อไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์) ทั้งนี้ ตำม แนวนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตั ิที่กำหนดในเอกสำร
นโยบำยวิธีกำรปฏิบตั ิ บริ ษทั ได้จำกัดผูท้ ี่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพำะบุคคลที่มี หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบเกี่ ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลตำมที่บริ ษทั กำหนดดังที่ ปรำกฏ ใน แผนภูมิสรุ ปเกี่ ยวกับกำรจัดเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลและกำรไหลเวียนของข้อมูล (Data Mapping) โดยบุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถดำเนิ นกำรใดๆ กับข้อมูลส่ วน
บุคคลของเจ้ำของข้อมูล ส่ วนบุคคลได้เฉพำะตำมหน้ำที่และตำมคำสั่งของบริ ษทั เท่ำนั้น และต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นควำมลับ
12. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
12.1 หลักการทัว่ ไปในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งบริ ษทั ได้เก็บรวบรวมไว้ ไม่ว่ำในเวลำใด บริ ษทั จะปฏิบตั ิกำรตำมหลักกำร และ
แนวทำงดังต่อไปนี้
12.1.1 บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เท่ำนั้น
12.1.2 สำหรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั สำมำรถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ตอ้ งรับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลตำมรำยละเอียดที่ระบุใน ข้อ 8.2.1 นั้น บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ดังกล่ำวเฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุใน
ข้อ 8.2.1 เท่ำนั้น และบริ ษทั จะทำกำรบันทึกกำร เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไว้ในบันทึกเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเรื่ องข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริ ษทั (Data Log)
12.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท
12.2.1 ในกำรด ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั บริ ษ ัทอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่ นนอกเหนื อจำกบุ คลำกรของบริ ษทั เป็ น
ผูด้ ำเนิ นกำรงำนบำงประเภทตำมคำสั่งและขอบเขตงำนที่ กำหนดโดยบริ ษทั โดยใน กำรดำเนิ นกำรงำนดังกล่ำว หำกบุคคล
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ดัง กล่ ำ วต้อ งมี ก ำรประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลซึ่ ง บริ ษทั ได้จัดเก็ บไว้เ พื่ อ ใช้ประกอบกำร
ปฏิ บตั ิงำนที่ ได้รับมอบหมำย ตำมคำสั่งของบริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ บริ ษทั กำหนดแล้ว บุคคลดังกล่ำวมีสถำนะเป็ นผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั
12.2.2 ในกำรมอบหมำยให้ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ดำเนิ นกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
บริ ษทั ต้องกำหนดให้ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลมีหน้ำที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิกำรตำมคำสั่ง และเงื่ อนไขกำรปฏิ บตั ิงำนในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตำมนโยบำยและ มำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ดีและสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดตำมพระรำชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง และ บริ ษทั จะเข้ำทำสัญญำ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Processing Agreement) กับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน บุคคล ซึ่ งมีขอ้ กำหนดที่ชดั เจนในกำร
ให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
12.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลอื่น
12.3.1 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น คือ บุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่บริ ษทั ไม่วำ่ ที่เป็ นบุคคลธรรมดำ หรื อ นิ ติบุคคล ที่มี
อำนำจหน้ำที่ในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง
12.3.2 บริ ษทั จะทำกำรส่ งหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลไปให้กับบุคคลภำยนอกอื่น
เฉพำะเมื่อเป็ นกรณี ที่บริ ษทั มีควำมจำเป็ นต้องปฏิบตั ิก ำรตำมกฎหมำย หรื อ เนื่ องจำกผลของควำมผูกพันตำมสัญญำระหว่ำง
บริ ษทั และผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรื อ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี )
12.3.3 ในกำรส่ งหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นนั้น บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคลได้รับทรำบรำยกำรข้อมูลที่จะเปิ ดเผย วัตถุประสงค์และเหตุผลในกำร เปิ ดเผย พร้อมทั้งชื่อของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นดังกล่ำว เว้นแต่เป็ นกรณี ของกำรส่ ง ข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั หน่วยงำนรัฐที่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จะ
ปฏิบตั ิกำรดังกล่ำวตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
12.3.4. บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั หน่วยงำนหรื อบุคคลอื่นใด เว้นแต่กรณี ดงั นี้
12.3.4.1 ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
12.3.4.2 คำสัง่ ศำล พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรื อ กฎหมำย ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
บริ ษทั อำจส่ งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลระหว่ำงบริ ษทั ในเครื อด้วยกัน เพื่อกำรให้บริ กำรแก่เจ้ำของข้อมูล
อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่ อำจส่ งต่อได้แก่ ชื่ อลูกค้ำ ที่ อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลข
โทรสำร ที่ อยู่อีเมล ชื่ อบริ ษทั (องค์กร) ตำแหน่ งงำน และข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับกำรขำย โดยจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำ วเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรให้บริ กำรเท่ำนั้น

13. กำรทำลำยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะดำเนินกำรลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลตำมที่ระบุไว้สำหรับ
ข้อมูลแต่ละประเภท หรื อในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นไม่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในกำร
เก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวนั้นอีกต่อไป หรื อเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ ตำมวิธีกำร
และเงื่อนไขดังที่ระบุในนโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมเอกสำรและกำรบันทึก
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13.1 หน่วยงำนด้ำนเอกสำร หน่วยงำนที่เป็ นผูค้ วบคุมเอกสำรนั้น ของบริ ษทั จะมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและคัดแยก
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบกำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูล และดำเนินกำรในกำรทำลำยเอกสำร ตำมวิธีกำรและข้อกำหนด
ดังต่อไปนี้
13.2 ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นถูกจัดเก็บอยูใ่ นรู ปแบบเอกสำรหนังสื อ ให้ทำกำรทำลำยข้อมูลนั้นโดยกำร
นำเข้ำเครื่ องย่อย หรื อ ทำลำยเอกสำร
13.3 ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นถูกจัดเก็บอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงำนด้ำนเอกสำร /หน่วยงำนที่
เป็ นผูค้ วบคุมเอกสำรนั้น ทำกำรติ ดต่อกับฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษทั เพื่อทำกำรลบ ทำลำยไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์
ดังกล่ำว
14. กำรฝึ กอบรมบุคลำกรที่เกี่ยวข้ อง และกำรให้ ข้อมูล
กำรฝึ กอบรมบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
กับคู่คำ้ หรื อผูใ้ ช้บริ กำรของบริ ษทั บริ ษทั จะทำกำรจัดอบรมและให้ควำมรู ้ แก่ บุคลำกรของบริ ษทั เพื่อให้เข้ำใจ รั บทรำบ
ตระหนักถึงควำมสำคัญ และ สำมำรถปฏิ บตั ิกำรตำมข้อกำหนดและแนวทำงเกี่ ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้อย่ำง
เหมำะสมและถูกต้อง
15. กำรตรวจสอบและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของบริษัทเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะทำกำรพัฒนำและปรับปรุ งนโยบำยและเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นระยะๆ
ทุกครั้งที่มีกำรปรับปรุ งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรื อทุกครั้งที่มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิภำยในของบริ ษทั หรื อ อย่ำงน้อยทุก 1 ปี
16. กำรละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล
16.1 ในกรณี ที่บุคคลใด ๆ พบว่ำมีหรื อมีเหตุอนั ควรให้สงสัยว่ำอำจมีกำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อกำร
ดำเนิ นกำรในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยบริ ษทั นั้นขัดแย้ง หรื อไม่เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ/หรื อ ระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล หรื อข้อกำหนดตำมนโยบำยฉบับนี้ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ได้รับ
ทรำบถึงกรณี ดงั กล่ำวตำมช่องทำงที่กำหนดในข้อ 17 ของนโยบำยฉบับนี้
16.2 ในกรณี ที่เกิดกำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อกำรดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริ ษทั นั้นขัดแย้ง หรื อไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ และ/หรื อระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน บุคคล หรื อข้อกำหนดตำมนโยบำยฉบับนี้ บริ ษทั จะ
ปฏิบตั ิกำรตำมข้อกำหนดและวิธีกำรที่ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ิในกรณี เกิดกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม
16.3 บริ ษทั สนับสนุนให้กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงขององค์กร และหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง มีกำรพิจำรณำควำม
เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่มีอย่ำงเหมำะสม และให้มีกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
16.4ในกรณี ที่บริ ษทั มีฐำนะเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่แจ้ง เหตุกำรณ์
ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลแก่สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้ำภำยใน เจ็ดสิ บสองชัว่ โมง นับแต่
ทรำบเหตุเท่ำที่จะสำมำรถกระทำได้ เว้นแต่กำรละเมิดดังกล่ำวไม่มีควำมเสี่ ยงที่จะมี ผลกระทบต่อ สิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคล
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ในกรณี ที่กำรละเมิดมีควำมเสี่ ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิและ เสรี ภำพ ของบุคคล ให้แจ้งเหตุกำรละเมิดให้เจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลทรำบพร้อมกับแนวทำงกำรเยียวยำ โดย ไม่ชกั ช้ำด้วย
17. เจ้ ำหน้ ำที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล/ หน่ วยงำนภำยในที่ดูแลเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้ แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล / มอบหมำยหน้ำที่ ให้กบั หน่ วยงำนภำยในที่ดูแลเกี่ ยวกับกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรให้คำแนะนำและตรวจสอบกำรดำเนินกำรของบริ ษทั ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกำรนี้ บริ ษทั ได้จดั ทำเอกสำรสรุ ปหน้ำที่ควำม รับผิดชอบและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ในเอกสำรสรุ ปหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และคุณสมบัติในเบื้องต้นของเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล และหน่ วยงำนภำยในของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้กำรปฏิ บตั ิงำนของ
เจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล/ หน่วยงำนภำยในที่ดูแลเกี่ ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น
เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย และตรงตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดในกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิ อย่ำงใด ๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ปรำกฏตำมที่ระบุไว้
ตำมข้อ 7 ของนโยบำยฉบับนี้ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวมำยังบริ ษทั ได้ตำม
ช่องทำงกำรติดต่อของทำงบริ ษทั ดังต่อไปนี้
หน่ วยงานคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล บริษัท บริษัท บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล้ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
อีเมล: thaisugar@tstegroup.com
โปรดระบุหวั ข้ออีเมลเป็ น : “ขอแจ้งควำมประสงค์กำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล”
ที่อยู:่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง สมุทรปรำกำร 10130 โทร. 0-2183-4567
ในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะติดต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำมำรถติดต่อได้ที่: สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทรศัพท์: 02-141-6985 ถึง 99
ที่อยู:่ ชั้น 7 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหำนคร 10210
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18.บทกำหนดโทษ
กำรลงโทษตำมระเบี ยบของบริ ษทั พนักงำนที่ ละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตำมตำม พรบ. คุ ม้ ครองข้อมูล และไม่ปฏิ บัติตำม
นโยบำยฉบับนี้ ต้องได้รับโทษตำมระเบียบ ของบริ ษทั รวมทั้งโทษอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกระเบียบฉบับนี้ได้ตำมควำมเหมำะสม
นโยบำยฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2565 เป็ นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565

(นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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เอกสารแนบท้าย 1
นโยบายและระเบียบปฏิบัตอิ ื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในระบบสำรสนเทศ Information Technology Risk Management Policy
2. กำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ Information Security Management System
3. กำรจัดลำดับชั้นควำมลับของข้อมูล (Information Classification)
4. กำรเข้ำรหัสข้อมูล (Data Encryption)
5. กำรป้ องกันกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (Data Integrity)
6. กำรป้ องกันข้อมูลสูญหำย (Data Lost Prevention)
7. กำรป้ องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leak Prevention)
8. กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลระหว่ำงกำรสื่ อสำร (Data Transmission)
9. กำรรักษำควำมปลอดภัยของอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล (Storage Security)
10. แนวปฏิบตั ิในกรณี เกิดกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach)
11. บันทึกเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเรื่ องข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั (Data log)
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