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นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
กลุ่มบรษิทัโททาลเอนเนอรย์ีส่ป์ระเทศไทย 

 
เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
รวมถงึกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”)       กลุ่มบรษิทั
โททาลเอนเนอรย์ีส่ป์ระเทศไทย1 (“บรษิทั”) จงึจดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้(“นโยบาย”) 
ขึน้เพือ่อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแกบุ่คลากรและพนักงานของ
บรษิทั ในการด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิของบรษิทั ใหเ้ป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

1) นิยามส าคญั 

“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 

“เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันบ่งชีไ้ปถึง ไดแ้ก่ บุคลากรของ
บรษิทั ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้าตดิต่อ และบุคคลธรรมดาอืน่ใดทีบ่รษิทัมกีารเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบุคคลธรรมดาน้ัน 

“ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลซึง่มอี านาจหนา้ทีต่ดัสนิใจเกีย่วกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลซึง่ด าเนินการเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี ้บุคคลหรอืนิตบุิคคลซึง่
ด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ประมวลผล” หมายถงึ การด าเนินการหรอืชดุการด าเนินการใดๆ ซึง่กระท าต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืชดุขอ้มูล
ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่ เชน่ การเก็บ บนัทกึ จดัระบบ จดัโครงสรา้ง เก็บรกัษา เปลีย่นแปลง
หรอืปรบัเปลีย่น การรบั พจิารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร ่หรอืการกระท าอืน่ใดซึง่ท าใหเ้กดิความพรอ้ม
ใชง้าน การจดัวางหรอืผสมเขา้ดว้ยกนั การจ ากดั การลบ หรอืการท าลาย 

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทัง้นี ้ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัจะตอ้งกระท าภายใตฐ้านทางกฎหมายทีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่ไดถู้กก าหนดเป็นแนวทางไวใ้นนโยบายฉบบันีด้ว้ย ดงันี ้

 
1 กลุ่มบริษัทโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ประเทศไทย หมายถึง (1) บริษทั โททาลเอนเนอร์ย่ีส์ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ (2) บริษทั        
โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตฐ้านทางกฎหมายประการใดประการ
หน่ึง ดงัต่อไปนี ้

ฐานทางกฎหมาย รายละเอยีด 
(1) การป้องกนัหรอืระงบั

อนัตรายต่อชวีติ 
รา่งกาย หรอืสุขภาพ
ของบุคคล 
(Vital Interest) 

บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีมีความจ าเป็นเพือ่ป้องกนัหรอื
ระงบัอนัตรายต่อชวีิต รา่งกายหรอืสุขภาพของบุคคลใด ๆ ซึง่ไม่จ ากดัเพียง
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าน้ัน เชน่ กรณีบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลเน่ืองจากอุบตัเิหตุฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2) การปฏบิตัติามสญัญา
หรอืการด าเนินการตาม
ค ารอ้งขอก่อนเขา้ท า
สญัญา 
(Contract) 

บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีมีความจ าเป็นเพื่อปฏิบตัติาม
สัญญาที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่ส ัญญาโดยตรงกับบริษัท หรือ
ด าเนินการตามค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกอ่นเขา้ท าสญัญากบั
บรษิทั เชน่ กรณีการเขา้ท าสญัญาหรอืปฏิบตัติามสญัญาระหว่างบรษิัทและ
ผูส้มคัรงาน บุคลากร ลูกคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลอืน่ใดทีเ่ป็นคู่สญัญาหรอือาจเขา้
เป็นคู่สญัญากบับรษิทั เป็นตน้ 

(3) การด าเนินภารกจิเพือ่
ประโยชนส์าธารณะ 
(Public Interest) 

บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีมีความจ าเป็นเพื่อการปฏบิตัิ
หน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบรษิัท หรอืปฏิบตัิ
หนา้ทีใ่นการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้กบ่รษิทั 

(4) ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมาย 
(Legitimate Interest) 

ในบางกรณี บรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ
ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนินธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทัและ/
หรอืบุคคลทีส่าม เชน่ 

- การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงานและบุคลากรเพื่อ
ประโยชนข์องบรษิทั ผูส้มคัรงานและบุคลากรในการพิจารณาคดัเลอืก
ผูส้มคัรงานเขา้เป็นบุคลากร รวมถงึเพือ่ประโยชนใ์นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคลของบรษิทั 

- การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ของบริษัทเพื่อ
ประโยชนใ์นการตดิต่อทางธรุกจิระหว่างบรษิทักบัลูกคา้ คู่คา้ เป็นตน้ 

- การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร ผูม้าติดต่อ หรอืบุคคล
อื่นใดที่เขา้มาภายในบรเิวณบรษิัทเพื่อประโยชนข์องบรษิัทในการ
ควบคุมดูแลและการรกัษาความปลอดภยัในชวีิตหรอืทรพัยส์ินของ
บุคคลหรอืบรษิทั เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี บรษิทัจะตอ้งระมดัระวงัในการใชฐ้านทางกฎหมายนีใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล และหากกรณีพบว่าประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมายดงักล่าวมคีวามส าคญันอ้ยกว่าสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืเป็นกรณีที่อาจกระทบสิทธิเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก บรษิัทจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยอาศยัฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายนี ้แต่บรษิทัจะตอ้งขอ
ความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหากบรษิัทยงัคงประสงคจ์ะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป  

ทัง้นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัใชฐ้านประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
บรษิทัจะตอ้งท าการประเมินว่าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ เป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีทุ้กประการหรอืไม่ 
(ก) บรษิทัหรอืบุคคลทีส่ามมีผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมาย ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหรอืไม่ 
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ฐานทางกฎหมาย รายละเอยีด 
(ข) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อผล 

ประโยชนต์ามขอ้ (ก) หรอืไม่ 
(ค) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลพึงคาดหมายไดว้่าบริษัทอาจมีความ

จ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหรอืไม่ 
(ง) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีความส าคญัไม่นอ้ยกว่า

สิทธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืไม่ใชเ่ป็น
กรณีที่อาจกระทบสิทธิเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลเป็นอย่างมากหรอืไม่  

(จ) บรษิัทมีมาตรการปกป้องดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมในการ
จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันแลว้หรอืไม่  

(5) การปฏบิตัหิน้าทีต่าม
กฎหมาย 
(Legal Obligation) 

 

บรษิทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีกฎหมาย
ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งด าเนินการดงักล่าว ทัง้นีอ้าจรวมถึงการด าเนินการกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งศาลหรอืเจา้หน้าที่ของรฐั ตัวอย่างเช่น การ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกจา้งใหแ้ก่กรมสรรพากร การเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลของลูกจา้งไวเ้พื่อการปฏิบัติตามกฎหมายการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายการประกนัสงัคม การเก็บเอกสารทางบญัชไีวเ้ป็นระยะเวลาตามที่

กฎหมายก าหนด เป็นตน้ 
(6) ความยนิยอมโดยชดั

แจง้ 
(Explicit Consent) 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บรษิัทไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
อาศยัฐานทางกฎหมายอืน่ตามที่ระบุในขอ้ (1) – (5) บรษิทัจะตอ้งขอความ
ยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรอืในขณะที่เก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยความยนิยอมจะตอ้งประกอบดว้ยหรอืค านึงถงึ
รายละเอยีด ดงัต่อไปนี ้

✓ ท าโดยชดัแจง้ เป็นหนังสือหรอืผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เวน้แต่โดย
สภาพไม่อาจขอความยนิยอมดว้ยวธิกีารดงักล่าวได ้

✓ ในการขอความยนิยอม บรษิทัจะตอ้ง 
(ก) ระบุวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล  
(ข) แยกส่วนขอ้ความการขอความยนิยอมออกจากขอ้ความอืน่อย่าง

ชดัเจน 
(ค) จดัใหม้ีแบบหรอืขอ้ความในการขอความยินยอมที่เขา้ถึงและ

เขา้ใจไดง้่าย และตรงตามความประสงค ์ไม่เป็นไปในท านองบงัคบั 
มีเงือ่นไข หลอกลวงหรอืท าใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใจผิด
ในวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  

(ง) ค านึงถงึความเป็นอสิระของเจา้ของขอ้มูลในการใหค้วามยนิยอม 
โดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งใหค้วามยินยอมโดยอิสระและ
โดยความสมคัรใจ 

✓ การไม่ตอบรบัหรอืการน่ิงเฉยไม่ถือว่าเป็นความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

✓ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมไดทุ้กเมือ่ เวน้แต่จะมี
กฎหมายหรอืสญัญาทีเ่ป็นคุณแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจ ากดัสิทธิ
ไว ้ 

กรณีทีบ่รษิทัจะตอ้งขอความยนิยอมจากผูเ้ยาวท์ีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ บุคคลไร ้
ความสามารถ หรอืบุคคลเสมือนไรค้วามสามารถ บรษิทัจะตอ้งไดร้บัความ
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ฐานทางกฎหมาย รายละเอยีด 
ยินยอมจากผูใ้ชอ้ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาล 
หรอืผูพ้ิทกัษต์ามล าดบั ทัง้นี ้หากเป็นผูเ้ยาวม์อีายุ 10 ปีขึน้ไปก็อาจใหค้วาม
ยินยอมเองไดส้ าหรบักรณีที่เป็นการด าเนินการที่ผูเ้ยาวก์ระท าไดโ้ดยล าพงั
ตามกฎหมาย 

 
 

2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว 
บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก็ต่อเมือ่ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (โปรดดูหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอความยนิยอมในขอ้ 2.1(6) เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้
ตามกฎหมาย ดงันี ้
• เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีิต รา่งกาย หรอืสุขภาพของบุคคลซึง่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่

สามารถใหค้วามยินยอมได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ซึง่กรณีดงักล่าวมกัจะเป็นการใชส้ าหรบักรณี
ฉุกเฉิน  

• เป็นขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
• เป็นการจ าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์กีย่วกบั: 

— เวชศาสตรป้์องกนัหรอือาชวีเวชศาสตร ์การประเมนิความสามารถในการท างานของลูกจา้ง 
— ประโยชนด์า้นสาธารณสุข 
— การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกบัการ

รกัษาพยาบาลตามสิทธขิองผูม้ีสิทธติามกฎหมาย ซึง่การเก็บรวบรวมมีความจ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
ตามสทิธหิรอืหนา้ทีข่องบรษิทัหรอืของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

— การศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืสถติ ิหรอืประโยชนส์าธารณะอืน่ 
— ประโยชน์สาธารณะอื่นที่ส าคญั เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการป้องกนัโรคตดิต่อหรอืโรคระบาด การเก็บรวบรวมและเปิดเผยต่อหน่วยงานรฐัซึง่
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวเพือ่วตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
หมายเหตุ แนวทางการพิจารณาและการตคีวามค าว่า “ประโยชนส์าธารณะ” อาจมีการเปลีย่นแปลง
ตามแนวทางการพิจารณาและการใหค้วามหมายของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรอื
ตามทีร่ะบุในกฎหมายล าดบัรองซึง่อาจมกีารประกาศใชบ้งัคบัเป็นการเพิม่เตมิในอนาคต  

ทัง้นี ้รายละเอยีดในเรือ่งของ ประเภท วตัถุประสงค ์และฐานทางกฎหมายของการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั
น้ันจะปรากฏอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ประเภท 

 

3) แนวปฏบิตัใินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะตอ้งพิจารณาและเลือกเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ี่บรษิัท
ก าหนดไวเ้ท่าน้ัน และเลอืกลบหรอืท าลายขอ้มูลทีอ่าจไดม้าโดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ี
ความอ่อนไหว ตวัอย่างเชน่ ในกรณีทีบ่รษิทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจากส าเนาบตัรประชาชนเพือ่ระบุตวัตน
ของบุคคล โดยปกติบรษิัทจ าเป็นตอ้งใชเ้พียงขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไป (เชน่ ชือ่ นามสกุล เลขบ ัตรประชาชน 
รูปภาพ เป็นตน้) ดงัน้ัน กรณีที่อาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏบนส าเนาบตัรประชาชนอยู่ดว้ย 
(เชน่ ศาสนา หมู่โลหิต) บรษิทัจะหาวิธกีารท าใหข้อ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏบนส าเนาบตัรประชาชนเมือ่อยู่ในการ
ครอบครองของบรษิัท ซึง่อาจเป็นการขีดฆ่าขอ้มูลที่ไม่จ าเป็น เหลือเพียงขอ้มูลที่จ าเป็นส าหรบัการระบุตวัตน
เท่าน้ัน เป็นตน้ 
ทัง้นี ้เพือ่ลดความเสีย่งในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึความเสีย่ง
ในการเกดิการร ัว่ไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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4) ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

เมื่อใดก็ตามที่บรษิัทจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิัทจะตอ้งแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัต่อ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เชน่ ผูส้มคัรงาน บุคลากรและผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลอืน่ใดทีบ่รษิทั
จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
บรษิทั โดยประกาศความเป็นส่วนตวั อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงัต่อไปนี ้

1. วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
3. แจง้ใหท้ราบถึงกรณีที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรอื

สญัญา หรอืเพือ่เขา้ท าสญัญา รวมทัง้แจง้ถงึผลกระทบกรณีเจา้ของขอ้มูลไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 
4. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัจะเก็บรวบรวม 
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (ในกรณีทีไ่ม่สามารถก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนได ้ใหร้ะบุ

ระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายได)้ 
6. ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานซึง่บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปให ้
7. สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
8. ขอ้มูลและรายละเอยีดการตดิต่อบรษิทั เชน่ สถานทีต่ดิต่อ วธิกีารตดิต่อ (ในกรณีทีบ่รษิทัมีตวัแทนหรอื

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งแจง้รายละเอยีดการตดิต่อของบุคคลดงักล่าวดว้ย) 
9. รายละเอยีดอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ เขา้ใจ และประกอบการพิจารณาให ้

ความยินยอมแก่บรษิัท ในกรณีที่บรษิัทไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความ
ยนิยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

ทัง้นี้ บรษิัทจะตอ้งแจง้หรอืส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตวัใหก้บัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรอืขณะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่เป็นกรณีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ก่อนมีนโยบายนีแ้ละบรษิทัยงัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยู่ต่อไป บรษิทัจะตอ้ง
ด าเนินการแจง้หรอืส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตวัใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบโดยเรว็ทีสุ่ด  

การแจง้หรอืการส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตวัอาจไม่จ าเป็นตอ้งกระท าซ า้ในกรณีทีบ่รษิทัไดเ้คยแจง้หรอืส่งมอบ
ประกาศความเป็นส่วนตวัใหก้บัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแลว้ แต่ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารแกไ้ขประกาศความ
เป็นส่วนตวัในภายหลงั บรษิทัจะตอ้งแจง้หรอืส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตวัทีแ่กไ้ขใหก้บัเจา้ของขอ้มูลใหม่อีก
คร ัง้  
 
 

5) แหล่งทีม่าของขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยทั่วไปบรษิทัจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองโดยตรง เชน่ เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลแจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บรษิทัผ่านทางวาจา หรอืส่งเอกสารทีร่ะบุขอ้มูลส่วนบุคคลของตนใหแ้ก่บรษิทั 
เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม หากบรษิทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอืน่หรอืบุคคลที่สามที่ไม่ใช่
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง บรษิทัจะตอ้ง (ก) แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถงึการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลจากแหล่งอืน่และแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชกัชา้แต่ไม่เกนิ 
30 วนันับแต่วนัที่บรษิัทไดเ้ก็บรวบรวม และ (ข) ขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานความยนิยอม ทัง้นี ้ยกเวน้ในกรณีทีบ่รษิทัจะตอ้งน าขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันไป
ใชใ้นการตดิต่อกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัจะแจง้เจา้ของขอ้มูลใหท้ราบเมือ่ท าการตดิต่อคร ัง้แรก และใน
กรณีทีบ่รษิทัน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปเปิดเผย บรษิทัจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อนการน าขอ้มูล
ส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นคร ัง้แรก 

อย่างไรก็ด ีในบางกรณีบรษิทัอาจไม่ตอ้งด าเนินการตาม (ก) หากบรษิทัสามารถพสิูจนไ์ดว้่าการแจง้ขอ้มูลดงักลา่ว
ไม่สามารถท าไดห้รอืจะเป็นอุปสรรคต่อการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิัท หรอืเจา้ของขอ้มูลส่วน
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บุคคลทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ น้ันอยู่แลว้ เชน่ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเคยไดร้บัประกาศความเป็นส่วนตวั
ส าหรบัการท าธรุกรรมบางประการกบับรษิทัแลว้ และประสงคจ์ะท าธรุกรรมเชน่เดมิกบับรษิทัอกีคราว 

นอกจากนีห้ากในการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัไดท้ าการว่าจา้งผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลในการกระท าการแทนตามค าสั่งหรอืในนามของบรษิัท บรษิัทอาจใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลเป็นผูด้ าเนินการแจง้ประกาศความเป็นสว่นตวัแทนบรษิทัได ้ซึง่บรษิทัจะตอ้งด าเนินการใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลู
ส่วนบุคคลปฏบิตัติามใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายนีเ้ฉกเชน่เดยีวกนั และถอืเสมอืนว่าบรษิทัไดด้ าเนินการ
แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามหนา้ทีท่ีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนดแลว้ 
 

6) สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัพึงตระหนักว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธทิีจ่ะด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของตนซึง่อยู่ในความ
ครอบครองของบรษิทั ตามทีก่ าหนดในกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัจงึตอ้งจดัใหม้ีแบบค ารอ้งขอใช ้
สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการแจง้ความประสงค ์
ขอใชส้ทิธติ่าง ๆ กบับรษิทั อย่างไรก็ด ีในกรณีทีบ่รษิทัมีเหตุจ าเป็นตอ้งปฏเิสธการใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล บรษิทัจะตอ้งแจง้เหตุแห่งการปฏิเสธดงักล่าวใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และ
บนัทกึเหตุแห่งการปฏเิสธน้ันไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

รายละเอยีด 

6.1 สทิธเิพกิถอนความยนิยอม เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธเิพิกถอนความยนิยอมซึง่ไดเ้คยใหไ้วก้บั
บรษิัทผ่านหนังสือขอความยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนความ
ยินยอมบางส่วนหรอืทัง้หมด และสามารถกระท าไดต้ลอดระยะเวลาที่
บรษิทัเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี ้บรษิทัจะตอ้งแจง้ถงึผลกระทบให ้
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบเมือ่มกีารเพิกถอนดว้ย (ถา้มี) อย่างไรก็ด ี
การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบถึงการใด ๆ ที่บรษิทัไดก้ระท าไป
แลว้ก่อนหน้าอันเน่ืองมาจากการไดร้บัความยินยอมโดยชอบดว้ย
กฎหมายจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เหตุปฏเิสธค าขอ: เป็นกรณีทีม่ีขอ้จ ากดัสทิธใินการถอนความยนิยอม
ตามกฎหมายหรอืเป็นกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัสญัญาทีใ่ห ้
ประโยชนแ์กเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 
6.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรบั

ส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกบัตนซึง่อยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัท หรอืขอให ้
เปิดเผยถึงการไดม้าซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวที่ตนไม่ไดใ้หค้วาม
ยนิยอม  

เหตุปฏเิสธค าขอ: บรษิทัอาจปฏเิสธค าขอบงัคบัตามสทิธนีิไ้ดใ้นกรณี
ต่อไปนีเ้ท่าน้ัน: 

- เป็นการท าตามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล หรอื 
- เมือ่บรษิทัเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

ของบุคคลอืน่ 
ทัง้นี้หากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
สทิธขิา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งท าการบนัทกึการปฏเิสธค าขอพรอ้มเหตุผลไว ้
ในบนัทกึรายการของบรษิทัต่อไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: กรณีบรษิทัไม่อาจปฏิเสธได ้บรษิทัจะตอ้ง
ด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคคลภายใน 30 วนั นับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอ 
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สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

รายละเอยีด 

6.3 สิทธิรอ้งขอรบัและขอให้
โ อนหรือ ส่ งข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธขิอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนจาก
บรษิทั หรอืขอใหบ้รษิทัส่งหรอืโอนขอ้มูลไปใหแ้ก่บุคคลหรอืองคก์รอืน่ใน
รูปแบบที่สามารถอ่านไดห้รอืใชง้านไดโ้ดยทั่วไป รวมถึงมีสิทธิขอรบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองทีบ่รษิทัหรอืบุคคลหรอืองคก์รอืน่ทีไ่ดร้บัโอน
ไปเก็บรวบรวมไว ้การรอ้งขอนีจ้ะใชไ้ดใ้นกรณีทีบ่รษิทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไดร้บัความยนิยอมหรอืเพือ่ปฏบิตัติาม
สญัญาหรอืค ารอ้งขอกอ่นท าสญัญาระหว่างเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบั
บรษิทัเท่าน้ัน  

เหตุการปฏิเสธ: บรษิัทสามารถปฎิเสธค ารอ้งขอไดห้ากขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวน้ันถูกใชเ้พื่อประโยชนส์าธารณะหรอืเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่
ตามกฎหมาย หรอืการใชส้ิทธน้ัินเป็นการละเมิดสิทธิและเสรภีาพของ
บุคคลอืน่ เชน่ กรณีที่ขอ้มูลดงักล่าวมีขอ้มูลที่เป็นความลบัทางการคา้ 
หรอืขอ้มูลทรพัยส์นิทางปัญญาเป็นส่วนหน่ึง 

ทัง้นี ้หากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
สทิธขิา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งท าการบนัทกึการปฏเิสธค าขอพรอ้มเหตุผลไว ้
ในบนัทกึรายการของบรษิทัต่อไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 
6.4 สิ ท ธิ ค ั ด ค้ า น ก า ร เ ก็ บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธคิดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทัไดใ้นกรณีต่อไปนี:้ 

(1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืสาธารณะประโยชน์ ซึง่
รวมถงึการปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐัดว้ย 
เหตุปฏเิสธค าขอ (ส าหรบัขอ้ 6.4 (1)): บรษิทัสามารถพสิูจน์
ไดว้่ามีเหตุที่ชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่าผลประโยชน ์สิทธ ิ
หรือเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือเป็นการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อก่อตัง้ ปฏิบตัิตาม 
ใช ้หรอืยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

ทัง้นีห้ากมเีหตุแห่งการปฏเิสธค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
ตามสทิธขิา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งท าการบนัทกึการปฏเิสธค าขอ
พรอ้มเหตุผลไวใ้นบนัทกึรายการของบรษิทัต่อไป  

(2) กรณีการตลาดแบบตรง เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถคดัคา้น
ไดอ้ย่างไมม่เีงือ่นไข  

(3) เพือ่การวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์สถติ ิเวน้แต่เป็นการ
จ าเป็นเพือ่ประโยชนส์าธารณะ 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ และในกรณีที่บรษิทัไม่มีเหตุ
แห่งการปฏิเสธ บรษิัทจะด าเนินการแยกส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้
ออกจากขอ้มูลอื่นในทนัทีนับแต่เมื่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้การ
คดัคา้นใหท้ราบ 

6.5 สทิธริอ้งขอใหล้บขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธขิอใหบ้รษิทัลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูล
ส่วนบุคคลกลายเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวัตนได  ้หรอืท าใหเ้ป็น
ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เมือ่: 

(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้าม
วตัถุประสงคแ์ลว้ ทัง้นี ้ตามระยะเวลาที่อาจบอกกล่าวใหเ้จา้ของ
ขอ้มูลทราบในประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 

(2) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยินยอมและบริษัทไม่
สามารถใชฐ้านทางกฎหมายอืน่ในการเก็บขอ้มูลไดอ้กี 
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สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

รายละเอยีด 

(3) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดค้ัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และบรษิทัไม่สามารถปฏิเสธค าคดัคา้น
ได ้

(4) ขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

เหตุปฏเิสธค าขอ: บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธค าขอไดใ้นกรณีทีไ่ดเ้ก็บรวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีต่อไปนี ้

– เป็นการเก็บรกัษาเพือ่วตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรภีาพในการแสดง
ความคดิเห็น 

– เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคใ์นฐานเกีย่วกบัการจดัท าเอกสารทาง
ประวตัิศาสตรห์รอืจดหมายเหตุ การวิจยั สถิติหรอืฐานประโยชน์
สาธารณะ  

– เป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึง่เป็นการจ าเป็น
ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงคใ์นดา้นเวช
ศาสตรป้์องกนั อาชวีเวชศาสตร ์ประเมินความสามารถในการ
ท างานของลูกจา้ง ประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารณสุข 

– การใชเ้พือ่การกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติาม 
หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

– การใชเ้พือ่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมาย 

หากขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณะโดยการกระท าของ
บรษิทัหรอืถูกโอนใหผู้ค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ และเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดม้คี าขอใหล้บ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูดงักลา่วไม่สามารถ
ระบุตวัตนได ้บรษิทัตอ้งด าเนินการในการลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าวไม่สามารถระบุตวัตนได ้และตอ้งแจง้ผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคลอืน่ ๆ ใหด้ าเนินการเชน่ว่าดว้ย 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 
6.6 สิทธิขอให้ร ะ งับการใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธขิอใหบ้รษิทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ได ้เมือ่: 

(1) ไดม้ีการรอ้งขอใหบ้รษิทัแกไ้ขความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคล
และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บรษิทัอาจพิจารณา
ยกเลิกการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดห้ากบรษิัทตรวจสอบ
แลว้เห็นว่าขอ้มูลทีไ่ดร้บัการรอ้งขอใหแ้กไ้ขเป็นขอ้มูลทีถู่กตอ้งอยู่
แลว้ โดยแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อนการยกเลิก
พรอ้มเหตุผล 

(2) เป็นการใชข้อ้มูลที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่เจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลขอใหร้ะงบัการใชแ้ทนการลบ 

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวแ้ลว้ แต่
เจา้ของขอ้มูลไดเ้คยขอใหบ้รษิทัเก็บรกัษาขอ้มูลไวเ้พราะจ าเป็น
ต่อการใช ้ก่อตัง้ ปฏิบตัิตาม หรอืยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรยีกรอ้งตาม
กฎหมายของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเอง 

(4) บรษิทัอยู่ในระหว่างการพิสูจนเ์พื่อปฏิเสธการคดัคา้นขอ้มูลส่วน
บุคคล อย่างไรก็ดี บรษิัทอาจพิจารณายกเลิกการระงับการใช ้
ขอ้มูลส่วนบุคคลไดห้ากบรษิทัเห็นว่าบรษิทัมีสทิธใินการใชข้อ้มูล
ต่อไปตามเหตุแห่งการปฏเิสธสทิธใินการคดัคา้นขอ้มูลส่วนบุคคล
ทีก่ล่าวไปขา้งตน้ 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 
6.7 สทิธขิอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วน

บุคคล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจขอใหบ้รษิทัด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคล
น้ัน ถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ ์และไม่กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
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สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

รายละเอยีด 

ทัง้นี้หากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
สทิธขิา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งท าการบนัทกึการปฏเิสธค าขอพรอ้มเหตุผลไว ้
ในบนัทกึรายการของบรษิทัต่อไป  
ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

6.8 สทิธกิารรอ้งเรยีน เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญซึง่
ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เมือ่เห็นว่า
บรษิทัหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง้ลูกจา้งหรอืผูร้บัจา้งของ
บริษัทหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

7) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคลากร 

พนักงานและบุคลากรทุกคนของบรษิทั มีหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลนี ้และจะตอ้งรกัษาความลบัในขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเครง่ครดั และไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัในระหว่าง
การปฏิบตัิหน้าที่การงานไปใชใ้นทางที่ไม่เหมาะสม ใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส์่วนตวั หรอืใชโ้ดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย โดยอาจแบ่งหนา้ทีไ่ดต้ามล าดบัขัน้ ดงันี ้

7.1 ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและบุคลากรระดบับรหิาร 

มหีนา้ทีก่ ากบัดูแลกระบวนการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดของบรษิทั ดงันี ้

— ก าหนดบุคคลหรอืหน่วยงานซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั 
เพือ่เป็นศูนยก์ลางของบรษิทัในการดูแลและรบัเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในบรษิทั  

— มอบหมายงานใหแ้ก่พนักงานในการก าหนดวิธปีฏิบตัิเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึวธิี
ปฏิบตัิในการจดัการความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
บรษิทั พรอ้มทัง้แนวทางในการแกปั้ญหาอย่างเป็นรูปธรรมเมือ่เกดิเหตุการณล์ะเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลขึน้
ภายในบรษิทั 

— จดัใหม้กีารควบคุมและตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบายหรอืความเหมาะสมของนโยบายนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
— เป็นผูอ้นุมตัใินการด าเนินงานเชงินโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เชน่ จดัใหม้กีาร

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายนี้หรือการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบริษัทหรือแกไ้ข
เปลีย่นแปลงนโยบายนี ้ 

— พจิารณาและอนุมตัใินการตอบสนองต่อค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหากการตอบสนอง
ต่อการรอ้งขอดงักล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อบรษิัท เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  และ/หรอื
บุคคลอืน่ใด 

 
7.2 ต าแหน่งผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั 

มหีนา้ทีใ่หค้ าแนะน าและตรวจสอบกระบวนการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเบือ้งตน้ และประสานงานกบัเจา้หนา้ทีท่าง
กฏหมายภายนอกในกรณีทีต่อ้งการค าปรกึษาแนะน าเกีย่วกบักระบวนการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดของ
บรษิทั ซึง่ครอบคลุมถงึเร ือ่งและกระบวนการต่างๆ  ดงันี ้ 

— วิเคราะห ์ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมกิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิัท และให ้
ค าแนะน าแกบุ่คลากรหรอืหน่วยงานอืน่ภายในบรษิทั เพือ่ใหก้จิกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บรษิทัเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั  
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— ตรวจสอบ และอนุมตัแินวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยงานภายในบรษิทั 
รวมถึงวิธปีฏิบตัิในการจดัการความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยบรษิทั และแนวทางในการแกปั้ญหาเมือ่เกดิเหตุการณล์ะเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลขึน้ภายในบรษิทั 

— วิเคราะห ์ประเมิน และใหค้ าแนะน าแก่บุคลากรและหน่วยงานภายในบรษิทัเกีย่วกบัการตอบสนองต่อค า
รอ้งขอใชส้ิทธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหากการตอบสนองต่อการรอ้งขอดงักล่าวอาจมีผลกระทบ
อย่างมนัียยะส าคญัต่อบรษิทั เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรอืบุคคลอืน่ใด 

— รายงานเหตุการณต์่าง ๆ เกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบรษิทัไปยงักรรมการผูจ้ดัการ
และบุคลากรระดบับรหิาร 

— ตดิต่อประสานงานและใหค้วามรว่มมือกบัส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึการ
แจง้เหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกดิขึน้ภายในบรษิัทต่อส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

— ศกึษารายละเอยีดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ ประกาศ ค าสั่ง ระเบยีบ 
หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึตดิตามการเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ข
เพิม่เตมิของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และแจง้ใหบุ้คลากรของบรษิทัทราบ 

— อธบิาย สรา้งความเขา้ใจ และความตระหนักรูแ้กบุ่คลากรของบรษิทัเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
และกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

7.3 ต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก  

มีหน้าที่ก ากบัดูแลการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายในแผนกของตนซึง่อาจมีลกัษณะที่

แตกต่างกนัไปตามแต่ละแผนก โดยอาจแบ่งหนา้ทีไ่ดด้งันี ้

— อนุญาตใหบุ้คคลใดเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืมอบหมายหนา้ทีใ่หแ้กพ่นักงานในการเป็นผูร้บัผดิชอบใน
การดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนต่าง ๆ ของแผนก 

— จดัใหม้ีแนวปฏิบตัิและการอบรมเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในแผนก และสรา้งความเขา้ใจ
รว่มกนัว่าขอ้มูลส่วนบุคคลใดที่จ าเป็นตอ้งเก็บและขอ้มูลส่วนบุคคลใดที่ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บเพื่อการใช ้
ปฏบิตังิานภายในแผนก 

— จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลในแผนกใหม้มีาตรฐานตามกฎหมายและนโยบาย
นี ้

— อนุมัติในการตอบสนองค ารอ้งขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและปรกึษาหารอืกบัแผนกที่

เกีย่วขอ้งในเรือ่งดงักล่าว รวมถึงหารอืกบัผูร้บัผิดชอบเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั 
และรายงานต่อฝ่ายบรหิารเพือ่ขออนุมตัหิากการตอบสนองต่อการรอ้งขอดงักล่าวอาจมผีลกระทบอย่างมี
นัยยะส าคญัต่อบรษิทั เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรอืบุคคลอืน่ใด 

— ปรกึษาหารอืกบัฝ่ายบรหิารและผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั เพือ่ก าหนด
วธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

— จดัใหม้กีารบนัทกึการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลของแผนกตามรายการทีก่ าหนดในนโยบายนี ้
— รบัรายงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชากรณีไดร้บัแจง้ถงึเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล และพิจารณาว่าการ

ละเมดิน้ันอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืไม่ รวมถงึ
การปรกึษาหารอืกบัผูร้บัผิดชอบเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิัท และผูบ้รหิารเพื่อ
พจิารณาใหม้คี าสัง่ใหด้ าเนินการใดๆ ทีเ่หมาะสมตามนโยบายนีต้่อไป 
 

7.4 ต าแหน่งระดบัพนกังาน 

มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลนีอ้ย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ป็นขัน้ตอน
ในระดบัการปฏบิตักิาร ดงันี ้

— เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายนี้ รวมถึงเขา้ร่วมการอบรม
เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั 
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— ปฏบิตัติามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายในการด าเนินการเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นีใ้นเร ือ่งที่

เกีย่วกบัการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล เชน่ ความปลอดภยั การส่ง โอนเปิดเผย หรอื การบนัทกึขอ้มูล ต่าง 
ๆ เป็นตน้ 

— แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบในกรณีที่เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ใน
บรษิทั หรอืค าสัง่ใหก้ระท าการใด ๆ ดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืเมือ่เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อการละเมิดสิทธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

— แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพือ่อนุมตัใินกรณีไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
— แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทใีนกรณีทราบถงึเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการละเมดิน้ัน

จะเกดิจากการจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อของบุคคลใดก็ตาม และไม่ว่าการละเมดิน้ันอาจจะมหีรอืไม่มคีวาม
เสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

หมายเหตุ 
การฝ่าฝืนกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรอืนโยบายนีข้องบุคลากร อาจถอืเป็นเหตุลงโทษทางวนัิยได ้
และหากการกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบท าใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทั บรษิทัอาจถอืใหเ้ป็นเหตุเลกิจา้งหรอืเลกิ
สญัญาได ้นอกจากนี ้กรณีบุคลากรซึง่กระท าการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นผูก้ระท าการแทนบรษิทั อาจตอ้งรบัโทษทาง
อาญา ไดแ้ก่ โทษปรบัและ/หรอืจ าคุกเป็นการส่วนตวัดว้ย ดงัน้ัน บุคลากรผูท้ี่เกีย่วขอ้งจงึตอ้งศึกษากฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและนโยบายนี ้และปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั 

 

8) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในกรณีทีบ่รษิทัว่าจา้งหรอืมอบหมายใหคู้่คา้ของบรษิทัด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดกบัขอ้มูลส่วนบุคคล และคู่คา้
ดงักล่าวมฐีานะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทัโดยด าเนินการตามค าสัง่หรอืในนามของบรษิทั บรษิทั
ตอ้งจ ัดใหม้ีขอ้ตกลงกับผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 
Processing Agreement) โดยก าหนดหนา้ที่ใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและนโบบายนีอ้ย่างเครง่ครดั โดยมหีนา้ทีด่งันี ้

— เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายนี ้และภายใตก้รอบวตัถุประสงค ์
หรอืค าสั่งของบรษิทัตามทีก่ าหนดในขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่จะไดจ้ดัใหม้ขีึน้ รวมถงึ
เขา้รว่มการอบรมเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทัเมือ่มกีารรอ้งขอ 

— จดัใหม้ีมาตรการในการรกัษาความมั่งคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการ
สูญหาย เขา้ถงึ ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ 

— แจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้หากมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ภายในระยะเวลา 24 ช ั่วโมง
นับตัง้แต่ทีท่ราบถงึการละเมดิน้ัน 

— สนับสนุนและชว่ยเหลอืบรษิทัในการตอบสนองค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
หมายเหตุ 
กรณีคู่คา้ซึง่เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทั กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอื
นโยบายนีข้องบรษิทั อาจถอืว่าเป็นการผดิสญัญาทีม่กีบับรษิทัดว้ย และหากการฝ่าฝืนดงักล่าวส่งผลกระทบท าให ้
เกดิความเสยีหายแกบ่รษิทั บรษิทัอาจถอืใหเ้ป็นเหตุเลกิสญัญาได ้ 
 

9) มาตรการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะตอ้งจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่ครอบคลุมถงึมาตรการป้องกนั
ดา้นการบรหิารจดัการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค (technical safeguard) 
และมาตราการป้องกนัทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรือ่งการเขา้ถงึหรอืควบคุมการใชง้านขอ้มูลส่วน
บุคคล (access control) โดยอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

(1) การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณใ์นการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ค านึงถงึการใชง้านและความมั่นคงปลอดภยั 

(2) การก าหนดเกีย่วกบัการอนุญาตหรอืการก าหนดสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล 
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(3) การบรหิารจดัการการเขา้ถงึของผูใ้ชง้าน (user access management) เพือ่ควบคุมการเขา้ถงึขอ้มูล
ส่วนบุคคลเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้ 

(4) การก าหนดหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของผูใ้ชง้าน (user responsibilities) เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู ้หรอืการลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล การลกั
ขโมยอุปกรณจ์ดัเก็บหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

(5) การจดัใหม้ีวิธกีารเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัการเขา้ถึง เปลีย่นแปลง ลบหรอืถ่ายโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคล ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวธิกีารและสือ่ทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

 
ทัง้นี้ บรษิัทจะตอ้งทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรอืเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหม้ี
ประสทิธภิาพในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัทีเ่หมาะสม ตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
 

10) การบนัทกึรายการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะตอ้งจดัใหม้กีารบนัทกึรายการเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่บรษิทัเก็บรวบรวมและประมวลผล โดยมรีายการ
อย่างนอ้ย ไดแ้ก ่ 

— ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่กีารเก็บรวบรวม รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล  
— การใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีการเก็บขอ้มูลโดยอาศยัฐานทางกฎหมายอืน่ทีไ่ม่ใชก่ารขอ

ความยนิยอม  
— สทิธแิละวธิกีารและเงือ่นไขในการใชส้ทิธเิขา้ถงึขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
— การปฏเิสธหรอืคดัคา้นค าขอใชส้ทิธปิระเภทต่างๆ พรอ้มเหตุผลตามทีร่ะบุในนโยบายนี ้และ 
— ค าอธบิายมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัทีบ่รษิทัจดัใหม้ขีึน้  

ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตรวจสอบได ้และสามารถบงัคบัตามสทิธทิีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้หรอื
รอ้งขอแกบ่รษิทั 
 

11) การส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศหรอืองคก์รระหว่างประเทศ 

บรษิทัสามารถส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศหรอืองคก์รระหว่างประเทศ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

11.1 ประเทศปลายทางไดถู้กรบัรองว่ามมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอ  
11.2 กรณีประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 

ดงันี ้
• เป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย 
• ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยแจง้ใหรู้ถ้งึมาตรฐานทีไ่ม่เพียงพอของประเทศหรอื

องคก์รปลายทางแลว้ 
• เป็นการจ าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามสญัญาซึง่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญา หรอืเพือ่ด าเนินการตาม

ค ารอ้งขอกอ่นเขา้ท าสญัญา 
• เป็นการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างบรษิทักบับุคคลหรอืนิตบุิคคลอืน่เพือ่ประโยชนข์องเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล 

• เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืสุขภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืบุคคลอืน่ 
เมือ่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะน้ันได ้

• เป็นการจ าเป็นเพือ่การด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชนส์าธารณะทีส่ าคญั 
11.3 กรณีทีเ่ป็นการส่งหรอืโอนขอ้มูลระหว่างบุคคลหรอืนิตบุิคคลต่างประเทศซึง่อยู่ในเครอืกจิการเดยีวกนั บรษิทั

อาจส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างกนั โดยไม่ตอ้งด าเนินการตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ โดยบรษิทัจะตอ้ง
จดัใหม้นีโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัการส่งหรอืโอนขอ้มูลระหว่างกนัในเครอืธรุกจิเดยีวกนัที่
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ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (ในปัจจบุนับรษิทัยงัไม่
มนีโยบายการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างกนัส าหรบับรษิทัในเครอื) 

 
ในปัจจุบนั คณะกรรมการยงัมิไดม้ีการก าหนดประเทศทีม่ีมาตรฐานเพียงพอและยงัไม่มกีารรบัรองนโยบายการส่ง
หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างกนัส าหรบับรษิทัในเครอื อย่างไรก็ตาม บรษิทัก็ยงัสามารถส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไป
ต่างประเทศหรอืองคก์รระหว่างประเทศไดห้ากบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
สามารถบงัคบัตามสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้รวมทัง้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสทิธภิาพ
ตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ปัจจุบนักฎหมายยงัไม่ไดก้ าหนดมาตรฐานดงักล่าวไวแ้ต่อย่างใด บรษิทัจงึ
สามารถด าเนินการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11.2 จนกว่าจะมีการ
ประกาศใชก้ฎหมายเพิม่เตมิในเรือ่งดงักล่าว 
 

12) การด าเนินการเมือ่มกีารละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคล 

เมื่อมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลเกดิขึน้ภายในบรษิัท พนักงานและบุคลากรทุกคนจะตอ้งประสานงานกนัเพื่อ
ตรวจสอบสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขเพือ่ป้องกนัการเกดิเหตุละเมดิซ า้ โดยบรษิทัจะตอ้งแจง้เหตลุะเมดิดงักล่าวแก่
ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัชา้ภายใน 72 ชัว่โมง นับแต่ที่ไดท้ราบเหตุเท่าที่

สามารถจะกระท าได ้อย่างไรก็ด ีในกรณีทีก่ารละเมดิน้ันมคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัจะตอ้งแจง้เหตุการละเมิดใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบพรอ้มแนวทางเยียวยา
โดยไม่ชกัชา้ดว้ย     
 

13) การแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีอ้าจมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามสมควร ทัง้นีต้ามการเปลีย่นแปลงของ
กฎหมาย และความเหมาะสมทางธรุกจิ  

หมายเหตุ: นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีไ้ดร้บัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงคร ัง้ลา่สุดเมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 

 

14) การสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ และการแจง้เหตุการละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคล 

กรณีมีขอ้สงสยัหรอืค าถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืกรณีมคีวามประสงคจ์ะแจง้เหตุแห่ง
การละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดตดิต่อ: 

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


