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กลุ่มบรษิทัโททาลเอนเนอรย์ีส่ป์ระเทศไทย 

ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบัลูกคา้  

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
รวมถงึกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”)       กลุ่มบรษิทั
โททาลเอนเนอรย์ีส่ป์ระเทศไทย1 (“บรษิทั”) จึงจดัท าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้(“ประกาศ”) เพื่อ
อธิบายรายละเอียดเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบบันี้จะ
ครอบคลุมถงึท่านซึง่เป็น ลูกคา้ของบรษิทั และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้ของบรษิทั  

 
1) นิยาม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถงึ ขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลธรรมดาซึง่ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลน้ันไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ  

“ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็น
ทางการเมอืง ความเชือ่ในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความ
พิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ หรอืขอ้มูลอืน่ใดซึง่อาจก่อใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามที่

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

“ลูกคา้” หมายถึง บุคคลที่ซ ือ้สนิคา้และ/หรอืใชบ้รกิารจากบรษิทั และ/หรอื อาจจะซือ้สนิคา้และ/หรอืใชบ้รกิาร
จากบรษิทั หรอืบุคคลอืน่ใดทีม่ีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เชน่ ผูท้ีต่ดิต่อเพือ่ขอรบัขอ้มูลหรอืขอรบับรกิารจากบรษิทั 
เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้ดว้ย 

“บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้” หมายถงึ บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นตวัแทนของลูกคา้ เชน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อื
หุน้ พนักงาน ลูกจา้ง ตวัแทนหรอืบุคคลธรรมดาอืน่ใดทีก่ระท าการแทนหรอืในนามของลูกคา้ 

“ประมวลผล” หมายถงึ การด าเนินการหรอืชดุการด าเนินการใดๆ ซึง่กระท าต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืชดุขอ้มูล
ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่ เชน่ การเก็บ บนัทกึ จดัระบบ จดัโครงสรา้ง เก็บรกัษา เปลีย่นแปลง
หรอืปรบัเปลีย่น การรบั พจิารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร ่หรอืการ 

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถงึ เหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายทีท่ าใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทัง้นี ้
ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

 
2) ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัเก็บรวบรวม 

บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบบันีท้ ัง้หมดหรอืบางส่วน ทัง้นี ้ตามความ
จ าเป็นเพือ่การด าเนินการตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ ของบรษิทัทีแ่จง้ในประกาศฉบบันี ้

— ขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ ค าน าหนา้ ชือ่ ชือ่สกุล ชือ่เล่น อายุ เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิรูปภาพ ลายมอื
ชือ่     เป็นตน้ 

— ขอ้มูลติดต่อทัว่ไป ไดแ้ก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัทส์่วนตวั อีเมลส่วนตวั และขอ้มูลบุคคลที่สามารถ
ตดิต่อได ้เป็นตน้ 

— ขอ้มูลเกีย่วกบัการท างาน ไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน แผนกที่สงักดั สถานที่ท างาน อีเมลของส านักงานซึง่
ระบุชือ่ของท่าน เป็นตน้ 

 
1 กลุ่มบริษัทโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ประเทศไทย หมายถึง (1) บริษทั โททาลเอนเนอร์ย่ีส์ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ (2) บริษทั       โท
ทาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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— ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืปรากฏในเอกสารประกอบการลงทะเบยีนลูกคา้และ/หรอืการช าระเงิน 
เชน่ รหสัลูกคา้ ขอ้มูลทีป่รากฏในนามบตัร ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ส าเนา
บตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัลูกคา้ สญัญาหรอืขอ้ตกลงเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้หรอื
บรกิาร ใบสัง่ซ ือ้ ใบเสนอราคา ใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ ใบหกัภาษี ณ ทีจ่่าย ใบเสรจ็ ใบก ากบัภาษี และ
เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

— ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว ไดแ้ก่ ศาสนา หมู่โลหิต ซึง่ปรากฏบนส าเนาบตัรประชาชน 
อุณหภูมริา่งกาย เป็นตน้ 

— ขอ้มูลอืน่ ๆ ไดแ้ก่ บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) วนัและเวลาการเขา้
ตดิต่อบรษิทั เป็นตน้ 

 
3) แหล่งทีม่าของขอ้มูลส่วนบุคคล  

บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทีม่าทัง้โดยทางตรงและทางออ้มดงัตอ่ไปนี ้

— จากตวัท่านเอง ผ่านทางวาจา เชน่ กรณีการพูดคุยต่อหนา้ หรอืทางโทรศพัท ์หรอืทางชอ่งทางการ
ติดต่อออนไลน ์ผ่านทางเอกสาร ไดแ้ก่ กรณีที่ท่านเป็นผูส้่งมอบเอกสารใหแ้ก่บรษิทัดว้ยตนเอง และ
โดยทีเ่อกสารปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทางช่องทางการตดิต่ออืน่ ไดแ้ก่ กรณีทีท่่านส่ง
ขอ้มูลหรอืเอกสารใหแ้ก่บรษิทัผ่านทางอีเมล โทรสาร หรอืชอ่งทางการติดต่อออนไลน ์รวมถึงการเก็บ
ขอ้มูลผ่านชอ่งทางอตัโนมตัิ เชน่ ขอ้มูลจากกลอ้ง CCTV และเทอรโ์มมิเตอร ์ในกรณีที่ท่านเขา้มาใน
สถานทีข่องบรษิทั เป็นตน้ 

— จากแหล่งอืน่ ๆ หรอืบุคคลที่สาม เช่น ลูกคา้อื่นของบรษิัท คู่คา้ทางธุรกิจ ผูจ้ าหน่าย นายหน้า 
ตวัแทน หรอืผูใ้หบ้รกิารของบรษิทั รวมถงึแหล่งขอ้มูลสาธารณะ เชน่ เว็บไซตค์น้หาขอ้มูลหรอืใหบ้รกิาร
ขอ้มูล เป็นตน้ 

  
4) วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่น าไปใชแ้ละ/หรอืเปิดเผยภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละโดยอาศยัฐาน
ทางกฎหมายตามทีป่รากฏในประกาศฉบบันีเ้ท่าน้ัน หากบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพิม่เตมิหรอื
ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคอ์ย่างอืน่นอกเหนือจากทีป่รากฏในประกาศนี ้บรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบถงึการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรอืแจง้ใหท้ราบถงึวตัถุประสงคใ์หม่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว
อกีคร ัง้ รวมถงึบรษิทัจะขอความยนิยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่

กฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งไดร้บัความยนิยอม ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

วตัถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
1. เพื่อการติดต่อสือ่สารและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อ

เจรจาก่อนการเขา้ท าสัญญา (เช่น การนัด
ประชุม การเสนอราคา การเจรจาเพื่อเขา้ท า
สัญญาและการตกลงขอบเขตของขอ้สญัญา 
การตรวจสอบขอ้มูลทางธุรกิจของลูกคา้ เป็น
ตน้)  

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 

(กรณีทีท่่านเป็นผูเ้ขา้ท าสญัญาโดยตรง) 
- เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัท 

และลูกคา้ (กรณีทีท่่านกระท าการแทนหรอืในนาม
ของลูกคา้) 

2. เพือ่การด าเนินการเขา้ท าสญัญา การลงทะเบยีน
เพื่อเปิดบญัชลีูกคา้รายใหม่ และการปฏบิตัติาม
สญัญา (เชน่ การติดต่อสื่อสาร การใหบ้รกิาร
ตามสญัญาและการติดตามผล เป็นตน้) รวมถึง
การจดัส่งของสมัมนาคุณตามสญัญา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 

(กรณีทีท่่านเป็นผูเ้ขา้ท าสญัญาโดยตรง) 
- เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัท 

และลูกคา้ (กรณีทีท่่านกระท าการแทนหรอืในนาม
ของลูกคา้) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว  
- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 
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วตัถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
3. เพื่อการเรยีกเก็บค่าสินคา้/บรกิารตามสญัญา 

การออกใบแจง้หนี้ การด าเนินการใด ๆ เพื่อ
ตดิตามทวงหนี ้เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ ท่านเป็น

คู่สญัญาโดยตรง) 
- เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัท 

และลูกคา้ (กรณีทีท่่านกระท าการแทนหรอืในนาม
ของลูกคา้) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว  
- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 

4. เพือ่การตลาดและการส่งเสรมิการขาย เชน่ การ
ส่งจดหมายข่าว (Newsletter) หรือการแจง้
โ ป ร โ ม ช ั่ น  ก า ร จัด ส่ ง ข อ ง สั ม ม น า คุ ณ
นอกเหนือไปจากทีร่ะบุในสญัญา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 

5. เพือ่การปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทั 
เชน่ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล และเพือ่การปฏบิตัติามค าสัง่โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของหน่วยงานรฐัและเจา้หน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ การจดัท าเอกสารทางบญัช ีการ
จดัเก็บรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชตี่อ
กรมสรรพากร เป็นตน้  

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทั 

 

6. เพื่อการตรวจสอบความเรียบรอ้ย การรกัษา
ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัภายในบรเิวณ
บรษิทั ในกรณีทีท่่านเขา้มายงับรเิวณของบรษิทั 
เชน่ การสอดส่องดูแลบรเิวณภายในบรษิทัดว้ย
กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การตรวจวดั
อุณหภูมริา่งกาย เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 

 
 
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว 

- เพือ่ความจ าเป็นในการปฏบิตัติามกฎหมายเพือ่ให ้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามที่กฎหมายก าหนด (เชน่ 
กฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะดา้น
สาธารณสุข) 

7. การปกป้องสทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 
หรอืโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาที่มีต่อบรษิัท เช่น การ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย การรเิร ิม่คดี การต่อสู ้
คดี  การระงับข ้อพิพาทนอกศาล และการ
ด าเนินการอื่น ๆ เพื่อปกป้องสิทธโิดยชอบดว้ย
กฎหมายของบรษิัท หรอืโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาที่มี
ต่อบรษิทัตามทีม่กีฎหมายอนุญาต 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว 
- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การ

ปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

8. เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น และเป็นประโยชน์
ต่อท่าน หรอืเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดขา้งตน้  

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัท

และลูกคา้ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว 

- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้  
 

5) ผลกระทบจากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสือ่สารในการเขา้ท าสญัญาหรอืด าเนินการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม
สญัญาทีม่กีบัท่านหรอืบุคคลหรอืนิตบุิคคลทีท่่านกระท าการแทนหรอืกระท าการในนามหรอืเป็นลูกจา้ง รวมถงึเพือ่
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์ามที่กฎหมายก าหนด ซึง่ในกรณีที่ท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บรษิทั ท่านหรอืบุคคล
หรอืนิติบุคคลที่ท่านกระท าการแทนหรอืกระท าการในนามหรอืเป็นลูกจา้งอาจไม่ไดร้บัความสะดวกในการ
ติดต่อสือ่สารเพื่อท าสญัญาหรอืปฏบิตัิตามสญัญาได ้ในบางกรณีอาจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถเขา้ผูกพนัหรอื
ปฏบิตัติามสญัญากบัท่านหรอืบุคคลหรอืนิตบุิคคลทีท่่านกระท าการแทนหรอืกระท าการในนามหรอืเป็นลูกจา้งได ้
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นอกจากนีอ้าจท าใหท่้านหรอืบุคคลหรอืนิตบุิคคลทีท่่านกระท าการแทนหรอืกระท าการในนามหรอืเป็นลูกจา้งอยู่ใน
ฐานะทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัไดใ้นบางกรณี  
 

 

 

 

6) การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่ระบุไวใ้นประกาศฉบบันี ้ในบางกรณี บรษิทัอาจมี
ความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแกบุ่คคลหรอืองคก์รใด ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงบุคคลหรอื
องคก์รดงัต่อไปนี ้ 

— บรษิทัในเครอืทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้นี ้ใหห้มายความรวมถงึผูบ้รหิาร กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง และ/
หรอืบุคลากรภายในของบรษิทัดงักล่าวเท่าทีเ่กีย่วขอ้ง และตามความจ าเป็นเพือ่การประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน 
 

— คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิารของบรษิทั รวมถึงบุคคลหรอืหน่วยงานที่บรษิทัมอบหมายใหป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของบรษิทั เชน่ ผูใ้หบ้รกิารขนส่ง ผูใ้หบ้รกิารคลงัเก็บเอกสาร หรอืบรกิาร
อืน่ใดทีอ่าจเป็นประโยชนต์่อท่าน หรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิของบรษิทั เชน่ ธนาคารพาณิชย ์เป็น
ตน้ 
 

— ที่ปรกึษา เชน่ ที่ปรกึษากฎหมาย ทนายความ ผูส้อบบญัช ีหรอืที่ปรกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ใดภายนอก
บรษิทั เป็นตน้ 
 

— หน่วยงานของรฐั เชน่ กรมสรรพากร กรมธุรกิจพลงังาน ส านักคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ศาล 
อนุญาโตตุลาการ กรมบงัคบัคด ีเป็นตน้ 
 

— บุคคลหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีท่่านใหค้วามยนิยอมแกบ่รษิทัในการเปิดเผยขอ้มูล 
 
ทัง้นี ้บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอืน่เพียงเท่าที่จ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคท์ี่ก าหนด และ
หากเป็นกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งขอความยนิยอมจากท่าน บรษิทัจะขอความยนิยอมจากท่านกอ่น 

นอกจากนี ้บรษิทัจะจดัใหม้ีมาตรการในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเมือ่มีการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน ตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่รษิทัมีความจ าเป็นตอ้งส่งหรอื
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บรษิทัจะด าเนินการเพือ่ท าใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องคก์าร
ระหว่างประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มูลในต่างประเทศน้ันมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่พียงพอ หรอืเพือ่ท า
ใหแ้น่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด โดยในบางกรณี บรษิทัอาจขอความยินยอมของท่านส าหรบัการส่งหรอืโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 
 
7) ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บ
รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และเมือ่วตัถุประสงคด์งักล่าวไดส้ิน้สุดลงแลว้ บรษิทัจะเก็บรกัษา
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทจะลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวจากการจดัเก็บหรอืระบบของบรษิทั หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวัตน
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ของท่านได ้เวน้แต่จะเป็นกรณีที่บรษิัทสามารถเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวของท่านไดต้่อไปตามที่

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
 

8) สทิธขิองท่านในการด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธติามกฎหมายในการด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่รษิทัเก็บรวบรวมไว ้ดงันี ้ 

1.  สทิธเิพกิถอนความยนิยอม ท่านมีสทิธเิพิกถอนความยินยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมไวท้ัง้หมดหรอืบางส่วนไดต้ลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลน้ัน
ไว ้โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกตอ้งสมบูรณข์องการเก็บรวมรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดก้ระท ากอ่นทีจ่ะมกีารเพกิถอนความยนิยอมน้ัน 

2.  สทิธขิอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธใินการขอเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให ้
บรษิทัท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้รวมถงึขอใหบ้รษิทัเปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่าน
ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมต่อบรษิทัใหแ้กท่่านได ้

3.  สทิธริอ้งขอใหโ้อนหรอืส่งขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ใหแ้กบุ่คคลอืน่หรอืตวัท่านเองไดภ้ายใตเ้งือ่นไขของกฎหมาย 

4.  สทิธคิดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธคิดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทัไดภ้ายใตเ้งือ่นไขของกฎหมาย 

5.  สิทธริอ้งขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษิัทลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคล
กลายเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลไดต้ามเงือ่นไขของกฎหมาย 

6.  สิทธขิอใหร้ะงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธขิอใหบ้รษิัทระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดต้าม
เงือ่นไขของกฎหมาย 

7. สิทธใินการขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้รษิัทแกไ้ขขอ้มูลที่ไม่
ถูกตอ้ง หรอื เพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ม่สมบูรณไ์ด ้

8. สทิธใินการรอ้งเรยีน ท่านมสีทิธใินการรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลในกรณีทีบ่รษิทั
หรอืลูกจา้งหรอืผูร้บัจา้งของบรษิทั ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทัง้นี ้ท่านสามารถแจง้การใชส้ทิธดิงักล่าวแกบ่รษิทัไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรตามขอ้มูลการตดิต่อของบรษิทั
ซึง่อยู่ดา้นล่างนี ้ในกรณีทีบ่รษิทัไม่อาจท าตามค าขอของท่านได ้บรษิทัจะอธบิายเหตุผลของการปฏเิสธไปพรอ้ม
กบัค าตอบสนองดงักล่าว 
 
9) การเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นส่วนตวั 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขปรบัปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีต้ามสมควร โดยประกาศฉบบันีไ้ดร้บัการ
แกไ้ขปรบัปรุงคร ัง้ล่าสุดในวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
 
10) ขอ้มูลและชอ่งทางการตดิต่อของบรษิทั 

บรษิทั โททาลเอนเนอรย์ีส่ ์มารเ์ก็ตติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู่: 173/5 อาคารเอเชยีเซน็เตอร ์ช ัน้ 12 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
เบอรโ์ทรศพัท:์ 02 -1636364 
อเีมล: dpth@totalenergies.com 

 


