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กลุ่มบรษิทัโททาลเอนเนอรย์ีส่ป์ระเทศไทย 
ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบัผูใ้ชส้นิคา้/บรกิาร 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
รวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) กลุ่มบรษิทั      
โททาลเอนเนอรย์ีส่ป์ระเทศไทย1 (“บรษิทั”) จึงจดัท าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ (“ประกาศ”) เพื่อ
อธบิายรายละเอียดเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืการด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
โดยประกาศฉบบันีจ้ะครอบคลุมถงึท่านซึง่เป็น ผูใ้ชส้นิคา้/บรกิารของบรษิทั 

 
1) นิยาม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถงึ ขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลธรรมดา ไม่ว่าในรูปแบบใด ซึง่ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลน้ัน
ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ  

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

กฎหมายก าหนด 

“ผูใ้ชส้นิคา้/บรกิาร” หมายถงึ บุคคลทีซ่ ือ้หรอือาจจะซือ้สนิคา้และ/หรอืใชห้รอือาจจะใชบ้รกิารอย่างหน่ึงอย่าง
ใดของบรษิทั หรอืบุคคลอืน่ใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั เชน่ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ผูใ้ชบ้รกิารเว็บไซต/์แอพพลิเคช ัน่ 
เป็นตน้ ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นผูใ้ชส้นิคา้/บรษิทัของบรษิทัโดยตรง หรอืของบุคคลอืน่ซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็น
ทางการของบรษิทั 

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

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทัง้นี ้ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
2) ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัเก็บรวบรวม 

บรษิทัจะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามทีร่ะบุในประกาศฉบบันีท้ ัง้หมดหรอืบางส่วน ทัง้นี ้
ตามความจ าเป็นเพือ่การด าเนินการตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นประกาศฉบบันี ้

— ขอ้มูลส่วนตวั เชน่ ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ ชือ่เลน่ อายุ เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิหมายเลขบตัร
ประชาชน รูปภาพ ลายมอืชือ่ เป็นตน้ 
 

— ขอ้มูลการตดิต่อ เชน่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทส์ว่นตวั อเีมลส์่วนตวั Line ID เป็นตน้ 
 

— ขอ้มูลโซเชยีลมเีดยิและเซอรเ์วย ์เชน่ ชือ่ผูใ้ช ้โพสต ์คอมเมน้ต ์ความคดิเห็นต่างๆ เป็นตน้  
 

— ขอ้มูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสนิคา้และ/หรอืใชบ้รกิาร เชน่ ใบสัง่ซ ือ้ ใบเสรจ็รบัเงนิ 
ใบก ากบัภาษ ีเป็นตน้ 

 

 
1 กลุ่มบริษัทโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ประเทศไทย  หมายถึง (1) บริษทั โททาลเอนเนอร์ย่ีส์ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ (2) บริษทั        
โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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หมายเหต ุ  
กรณีท่านเป็นผูเ้ยาวท์ี่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ บุคคลไรค้วามสามารถ หรอืบุคคลเสมือนไรค้วามสามารถ และบรษิทั
จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมในการประมวผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นประกาศ บรษิทั
จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชอ้ านาจปกครองทีม่อี านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาล หรอืผูพ้ทิกัษข์องท่าน
ตามล าดบั ทัง้นี้ หากท่านเป็นผูเ้ยาวท์ี่อายุ 10 ปีขึน้ไป ท่านอาจใหค้วามยินยอมเองไดส้ าหรบักรณีที่เป็นการ
ด าเนินการทีผู่เ้ยาวก์ระท าไดโ้ดยล าพงั 

 
3) แหล่งทีม่าของขอ้มูลส่วนบุคคล  

บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทีม่าทัง้โดยทางตรงและทางออ้มดงัตอ่ไปนี ้

— จากตวัท่านเอง ผ่านทางช่องทางการติดต่อออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook, Lazada และโซเชยีล
มเีดยีอืน่ ๆ หรอืผ่านทางแบบสอบถามออนไลน ์

— จากแหล่งอืน่ ๆ หรอืบุคคลภายนอก เชน่ ผูใ้หบ้รกิารหรอืคู่คา้ทางธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ ทัง้นี ้อนั
เน่ืองมาจากการตดิต่อสือ่สาร สอบถามขอ้มูล รวมถงึกรณีทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมแก่บุคคลภายนอกใน
การเปิดเผยขอ้มูลของท่านแกบ่รษิทั เป็นตน้ 
 

4) วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ัตถุประสงคแ์ละโดยอาศยั
ฐานทางกฎหมายตามทีป่รากฏในประกาศฉบบันีเ้ท่าน้ัน หากบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านเพิ่มเติมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่ปรากฏใน
ประกาศนี้ บรษิัทจะแจง้ใหท่้านทราบถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรอืแจง้ใหท้ราบถึง
วตัถุประสงคใ์หม่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว รวมถงึขอความยนิยอมจากท่านในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดให ้
บรษิทัตอ้งไดร้บัความยนิยอม ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายคุม้ขอ้มูลส่วนบุคคล  

วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. เพื่อการบรหิารจดัการค าสั่งซ ือ้ของผูใ้ชส้ินคา้/
บรกิาร เชน่ การติดต่อสื่อสาร การจดัเตรยีมและ
การจดัส่งสินคา้และ/หรอืบรกิาร การด าเนินการ
ตามค ารอ้งเรยีนของผูใ้ชส้นิคา้/บรกิาร เป็นตน้  

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพือ่การปฏบิตัติามสญัญาหรอืเขา้ท าสญัญา 
- เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว 

- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 
2. เพือ่การเรยีกเก็บค่าสนิคา้/บรกิาร การออกใบแจง้

หนี้ การด าเนินการใด ๆ เพื่อติดตามทวงหนี ้เป็น
ตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพือ่การปฏบิตัติามสญัญา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว  
- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 

3. เพื่อการประชาสัมพันธแ์ละเพื่อกิจกรรมทาง
การตลาดและการส่งเสรมิการขายของบรษิทั เชน่ 
การส่งค าแจง้เตือนต่าง ๆ อนัเกี่ยวกบัสินคา้หรอื
บริการของบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมผ่าน
โซเชยีลมเีดยี การจดัส่งของรางวลั เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพือ่การปฏบิตัติามสญัญา 
- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 

4. เพื่อการวิเคราะหข์อ้มูลและส ารวจพฤติกรรมของ
ผูใ้ชส้ินคา้/บรกิาร เช่น การวิเคราะหข์อ้มูลจาก
การตอบแบบสอบถาม เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 

5. เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบักบับรษิัท 
เชน่ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลและเพื่อการปฏิบตัิตามค าสั่งโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของหน่วยงานรฐัและเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น การจดัท าเอกสารทางบญัช ีการ

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทั 
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วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

จัดเก็บรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทางบัญชีต่อ
กรมสรรพากร เป็นตน้ 

6. การปกป้องสิทธโิดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัท 
หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย การรเิร ิม่คดี การต่อสูค้ดี 
การระงบัขอ้พพิาทนอกศาล และการด าเนินการอืน่ 
ๆ เพือ่ปกป้องสทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 
หรือโต ้แย ้งข ้อกล่ าวหาที่มีต่อบริษัทตามที่มี
กฎหมายอนุญาต 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
- เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว 
- เพือ่การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การ

ปฏิบัติตามหรือการใชส้ิทธิเร ียกรอ้งตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย 

 
5) ผลกระทบจากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่เพือ่ตดิต่อสือ่สารในการเขา้ท าสญัญาหรอืด าเนินการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม
สญัญาทีม่ีกบัท่าน และเพือ่วตัถุประสงคใ์นการประชาสมัพนัธแ์ละเพือ่กจิกรรมทางการตลาดและการส่งเสรมิการ
ขาย ซึง่ในกรณีทีท่่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บรษิทั ท่านอาจไม่ไดร้บัความสะดวกในการติดต่อสือ่สารเพือ่ท า
สญัญาหรอืปฏบิตัติามสญัญาได ้ในบางกรณีอาจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถเขา้ผูกพนัหรอืปฏิบตัติามสญัญากบั
ท่านได ้หรอืท่านอาจไม่ไดร้บัการเสนอแนะกิจกรรมหรอืสินคา้หรอืบรกิารที่ท่านอาจสนใจจากกิจกรรมทาง
การตลาดและการส่งเสรมิการขายของบรษิทั 
 
6) การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่ระบุไวใ้นประกาศฉบบันี ้ในบางกรณี บรษิทัอาจมี
ความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแกบุ่คคลหรอืองคก์รใด ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงบุคคลหรอื
องคก์รดงัต่อไปนี ้ 

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

— คู่คา้ทางธุรกิจ ผูใ้หบ้รกิารของบรษิัท รวมถึงบุคคลหรอืหน่วยงานที่บรษิัทมอบหมายใหด้ าเนินการหรอื
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของบรษิทั เชน่ ผูใ้หบ้รกิารขนส่ง ทีป่รกึษาทางการตลาด
และส่งเสรมิการขาย หรอืบรกิารอืน่ใดทีอ่าจเป็นประโยชนต์่อท่าน หรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั เชน่ ธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
 

— ที่ปรกึษา เชน่ ที่ปรกึษากฎหมาย ทนายความ ผูส้อบบญัช ีหรอืที่ปรกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ใดภายนอก
บรษิทั เป็นตน้ 
 

— หน่วยงานของรฐั เชน่ กรมสรรพากร 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
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ใหแ้น่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด โดยในบางกรณี บรษิทัอาจขอความยินยอมของท่านส าหรบัการส่งหรอืโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 
 
7) ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บ
รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และเมือ่วตัถุประสงคด์งักล่าวไดส้ิน้สุดลงแลว้ บรษิทัจะเก็บรกัษา
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทจะลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวจากการจดัเก็บหรอืระบบของบรษิทั หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวัตน
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 ท่านมสิทิธขิอใหบ้รษิทัส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
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 
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9) การเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นส่วนตวั 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขปรบัปรุงประกาศความเป็นส่วนตวันีต้ามสมควร โดยประกาศฉบบันีไ้ดร้บัการแกไ้ข
ปรบัปรุงคร ั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 

 


