
  

 

 

 
 
 
 

เร่ือง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
------------------------ 

บริษทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงต่อไปในประกาศน้ี จะเรียกวา่ “บริษทัฯ”  ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นสาํคญั บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํนโยบายวิธีการปฏิบติั       
ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลใหท่้านไดรั้บทราบ ดงัต่อไปน้ี 
1. ค าจ ากดัความ 

 

ความหมาย/ค าอธิบาย  

1. บริษทัฯ บริษทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จาํกดั   

2. ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดา ซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

 

3. ขอ้มูลอ่อนไหว ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีถูกบญัญติัไวใ้นมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทาง 
การเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติั
อาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 
ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนอง
เดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ประกาศกาํหนด 

 

4. ผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามคาํสัง่หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือ
นิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

5. การประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

การดาํเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เกบ็รวบรวม บนัทึก สาํเนา จดั
ระเบียบ เกบ็รักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใช ้กูคื้น เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน 
รวม ลบ ทาํลาย เป็นตน้ 

 

6. เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมไวเ้ปิดเผย  
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทัฯ จดัเกบ็ 
2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ 

-  ช่ือ-นามสกลุ, สถานท่ีติดต่อ, เบอร์โทรศพัท,์ E-mail,  ID LINE 
-  หมายเลขบตัร เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน, หนงัสือเดินทาง, บตัรประกนัสงัคม, ใบอนุญาตขบัข่ี, บตัรเครดิต 
   บญัชีธนาคารบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี  เป็นตน้ 
-  ภาพสาํเนาบตัร และ/หรือเอกสารท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น สาํเนาบตัรประชาชน, ใบขบัข่ี,  สาํเนาทะเบียนบา้น, 
   สาํเนาทะเบียนรถ, สาํเนากรมธรรมป์ระกนัภยั และสาํเนาเอกสารทางการเงิน 
-  ขอ้มูลท่ีระบุทรัพยสิ์นของบุคคล เช่น ทะเบียนรถทุกชนิด 
-  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะทางการเงิน รายได ้การใชจ่้าย การกูย้ืมเงิน การชาํระหน้ี 
-  ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ เช่น  IP address 
-  ขอ้มูลบนัทึกต่างๆ ท่ีใชติ้ดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล เช่น Log file, ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
-  ขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการคน้หาขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆในอินเทอร์เน็ต 
-  ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) หรือขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้กไ้ขปรับปรุงในบญัชีผูใ้ชง้าน 
    ของเจา้ของขอ้มูล 
-  ขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน 
-  ขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งตน้ ทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลได  ้
    เช่น วนัเดือนปีเกิด, สญัชาติ, ขอ้มูลการศึกษา, ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการจา้งงาน 

2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน  (Sensitive Data)  เช้ือชาติ, ศาสนา, รูปภาพใบหนา้, ลายน้ิวมือ, ขอ้มูลอตัลกัษณ์
เสียง 

         แหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคล  
    บริษทัฯ อาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากสถานะ ดงัน้ี 

1. การสมคัรใชบ้ริการกบับริษทัฯ หรือขั้นตอนการยื่นคาํร้องขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ  
2. ท่านติดต่อกบับริษทัฯ ตามช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ  
3. ขอ้มูลการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัฯ ผา่น browser’s cookies ของท่าน 
4. การทาํธุรกรรมสญัญา 

                                   5.  การทาํแบบสาํรวจ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
                 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล  

    บริษทัฯ จดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
1. ใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 
2. การดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบักระบวนการสินเช่ือ 
3. การปฏิบติัตามสญัญาและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการใหบ้ริการของบริษทัฯ 
4. การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
5. การติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ การควบคุมคุณภาพของการใหบ้ริการหรือการ 

ดูแลลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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6. เป็นการจดัการเก่ียวกบัการบริการหลงัการขาย เพ่ือใหท่้านไดป้ระโยชนสู์งสุด 
- เพ่ือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด และการวิจยัตลาด 
- การส่งเสริม การขาย และการสร้างกิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ ตลอดจนการออกแบบผลิตภณัฑ์

และบริการใหม่ ๆ 
   -    การสมคัรงานผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
เม่ือไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลแลว้ บริษทั ฯ จะดาํเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ดงัน้ี 
        3.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

   -  เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งในรูปเอกสาร, ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เท่าท่ี 
จาํเป็นแก่การใหบ้ริการ หรือบริการดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ภายใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และตามวตัถุประสงค์
ของการใชง้านใหเ้ป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และ/หรือแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ กาํหนด  

   -  คุณภาพของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเกบ็ คาํนึงถึงความถูกตอ้งเหมาะสม มีมาตราการในการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

   -  วตัถุประสงค ์ในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใตฐ้านทางกฎหมาย และมี 
การประมวลผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีการเกบ็รวบรวมไวต่้อบุคคล 
ภายนอก เวน้แต่กรณีดงัน้ี  

  1.  ประโยชนเ์ก่ียวกบัชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยั 
  2.  ปฏิบติัตามสญัญาท่ีมีความผูกพนัระหวา่งกนั 
  3.  การดาํเนินการตามหนา้ท่ีทางกฎหมายกาํหนด, คาํสัง่ศาล, คาํสัง่ของผูมี้อาํนาจทาง 

กฎหมาย หรือกรณีอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั 
  4.  ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
  5.  การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
  6.  ประโยชนใ์นการศึกษา วิจยั หรือการจดัทาํสถิติ 
  7.  เป็นกรณีท่ีไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

           -  ระยะเวลาในการจดัเกบ็ จะเกบ็ตามระยะเวลานานเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือประโยชนใ์นการใชง้านขอ้มูล 
ส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวเ้ท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั
ท่ีสุด และท่านยินยอมมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บริษทัฯ โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

บริษทัฯ อาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากแหล่งอ่ืน ๆ เฉพาะ 
ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและไดรั้บความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนใ์นการปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลให ้
เป็นปัจจุบนั และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการของบริษทัฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีจะไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นการ 
เกบ็รวบรวมข้ึนใหม่ดว้ยตนเองจากแหล่งกาํเนิดหรือตน้ตอของขอ้มูลโดยตรง หรือกระบวนการรับสมคัรงาน การจา้ง
แรงงาน และในระหวา่งการปฏิบติังานของพนกังาน 
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3.2  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นประโยชนต่์อการทาํงาน การดาํเนิน 
ธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหท่้านไดรั้บบริการท่ีดี บริษทัฯ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือปรับปรุงบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือพฒันามาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัในการบริหาร
จดัการความเส่ียง ตรวจจบัป้องกนักิจกรรมท่ีมีแนวโนม้ในการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง หรือขอ้ตกลง 
เง่ือนไขการใชง้านเวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ รวมถึงเพ่ือติดต่อท่านผา่นทางโทรศพัท ์ขอ้ความ (SMS) E-mail ไปรษณีย ์หรือ
ผา่นช่องทางใด ๆ  เพ่ือสอบถามหรือแจง้ใหท่้านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูลหรือสาํรวจความคิดเห็นหรือแจง้
ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของบริษทัฯ ตามท่ีจาํเป็น 

3.3  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

                     บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลท่ีสามทั้งใน/ต่างประเทศ เพ่ือประโยชนใ์นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งข้ึน หรืออาํนวยความสะดวกอ่ืนใดแก่ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อเน่ือง 
เพ่ือใหท่้านสามารถทาํธุรกรรมท่ีท่านประสงคไ์ดส้าํเร็จลุล่วง โดยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวนั้น  
บริษทัฯ จะดาํเนินการใหบุ้คคลเหล่านั้นเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลบั และมิใหใ้ช ้และ/หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ 

         3.3.1  เพ่ือประโยชนข์องเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาํไดใ้นเวลานั้น 
            3.3.2  เพ่ือประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล 

       3.3.3  เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
       ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี 

1. ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง บุคลากรของบริษทัฯ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
2. ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
3. พนัธมิตรของกลุ่มบริษทัฯ และคู่คา้ทางธุรกิจ 
4. ท่ีปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ 
5. ผูใ้หบ้ริการต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่กลุ่มบริษทัฯ 

- ผูใ้หบ้ริการทางการตลาด ซ่ึงรวมถึงผูใ้หบ้ริการในการจดัทาํขอ้มูลและสถิติดว้ย    
- ผูใ้หบ้ริการงานโฆษณา งานประชาสมัพนัธ์ และการติดต่อส่ือสาร  
- ผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบและเครือข่ายชาํระเงิน  
- ผูใ้หบ้ริการยืนยนัตวัตนต่าง ๆ  
- ผูใ้หบ้ริการติดตามหน้ี  
- ผูใ้หบ้ริการตรวจสภาพทรัพยสิ์น  
- ตวัแทนรับชาํระเงิน 

   6.   สถาบนัการเงินและบุคลากรภายนอกอ่ืนท่ีบริษทัฯ ใชบ้ริการเพ่ือการใหบ้ริการแก่ท่าน 
    7.   บุคคลอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คาํสัง่ของ 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล หรือคาํสัง่ของหน่วยงาน ตุลาการ ใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 
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3.4  การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทัฯ ทาํการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี 
1.  จดัเกบ็ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
2.  จดัเกบ็ ณ สถานท่ีท่ีมีการจาํกดัสิทธิการเขา้ถึง/ เกบ็ไวใ้น Server  ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการของบริษทัฯ 
3.  ระยะเวลาเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาท่ีท่านเป็น 

ลูกคา้หรือมีความสัมพนัธ์อยูก่บับริษทัฯ หรือตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็นเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบาย 
ฉบบัน้ี อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาไวต่้อไป ภายหลงัจากนั้นหากมีกฎหมายกาํหนดหรืออนุญาต  เช่น จดัเกบ็ไวต้ามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก เงิน จดัเกบ็ไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการพิสูจนต์รวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาท 
ในอายคุวามตามท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือทาํให้
เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านไดเ้ม่ือหมดความจาํเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

3.5  การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
        บริษทัฯ จะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศในการป้องกนัการเขา้ถึง หรือการแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยใชวิ้ธีการเขา้รหสัและ/หรือความปลอดภยั
ทางกายภาพท่ีเหมาะสมและมีการตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว รวมถึงใชม้าตรการเชิงบริหารจดัการท่ีเขม้งวด เพ่ือ
ป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และเพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ
เพ่ือประโยชนใ์นการรักษาความลบัและความปลอดภยัสาํหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัฯ ไดจ้าํกดัสิทธิในการเขา้ถึง
หรือเขา้ใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้พียงบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลท่านมสิีทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

 สิทธิในส่วนน้ี หมายถึง สิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงท่านอาจจะขอใชสิ้ทธิ เหล่าน้ี
กบับริษทัฯ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดและกระบวนการจดัการสิทธิของบริษทัฯ 

1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
  ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอใหบ้ริษทัฯ ทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวให ้

กบัท่าน รวมถึงขอใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมไวก้บับริษทัฯ ได ้หากท่าน
เป็นพนกังานปัจจุบนัของบริษทัฯ ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบของบริษทัฯ 

   2. สิทธิในการเพกิถอนความยนิยอม 
  เม่ือท่านใหค้วามยินยอมใหบ้ริษทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแลว้ ท่านสามารถ 

ใชสิ้ทธิในการเพิกถอนความยินยอมไดต้ลอดระยะเวลา  เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสญัญาท่ีใหป้ระโยชน์
แก่ท่านอยู ่ทั้งน้ี การเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่านโปรดศึกษาหรือสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอน
ความยินยอม เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 

   3. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
  ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํใหข้อ้มูลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่าน 

หรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติั และสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล
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ส่วนบุคคลอ่ืนท่ีสามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน-
บุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถ ดาํเนินการไดเ้พราะเหตุทางเทคนิค 

  4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 
  ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านนั้น ทาํข้ึนเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมาย
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว้า่มีความสาํคญัยิ่งกวา่สิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของท่าน หรือเป็นไปเพ่ือการยืนยนัการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้นการฟ้องร้องตามกฎหมายตามแต่กรณี 

5. สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ ลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ 

ระบุตวัตนได ้หากท่านเช่ือวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือ 
เห็นวา่บริษทัฯ หมดความจาํเป็นในการเกบ็รักษาไวต้ามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี หรือเม่ือท่านไดใ้ช ้
สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล  
              6. สิทธิในการขอระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านชัว่คราวในกรณีท่ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่ง 
การตรวจสอบคาํร้องขอใชสิ้ทธิแกไ้ขหรือขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีท่ีบริษทัฯ  
หมดความจาํเป็นและตอ้งลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ท่านขอใหบ้ริษทัฯ ระงบั 
การใชแ้ทน 

7.  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
 ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนัสมบูรณ์ และไม่

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หากท่านเป็นพนกังานหรือบุคลากรปัจจุบนัของบริษทัฯ ท่านสามารถปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไดต้ามขั้นตอนดาํเนินการของบริษทัฯ 

8.  สิทธิร้องเรียน 
  ท่านมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนต่อผูมี้อาํนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทาํในลกัษณะท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการใชสิ้ทธิของ
ท่านดงัขา้งตน้อาจถูกจาํกดัภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีบริษทัฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถ
ดาํเนินการตามคาํขอใชสิ้ทธิของท่านได ้เช่น บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือคาํสัง่ศาล หรือการใชสิ้ทธินั้น ๆ 
อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการเก็บ
รักษาขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหท่้านทราบ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)  เพ่ือตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ท่ีเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  รวมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
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      ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการยื่นคาํร้องขอ
ดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ไดท่ี้ หมายเลข 02-9777270-5 ,  E-mail  pdpa@tggpipe.com   
  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนด หรือในกรณี  
ท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกทาํใหไ้ม่ปรากฎช่ือ หรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอี้ก  
ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวน เพ่ิม เปล่ียนแปลง  
หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดใ้นอนาคต เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัและกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปล่ียนแปลงของการใหบ้ริการและการดาํเนินงานของเราเพ่ือความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 
                                            
                           ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป      

    ประกาศ  ณ วนัท่ี   13   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 
       (นางสุนนัท ์   ตั้งจริยา) 
                         กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 

 
 
  
 


