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นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิกจิการ 

ของกลุม่บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มบรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่มบรษิทั”) ใหค้วามส าคัญในความเป็นส่วนตัวและการ

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของผูม้สี่วนไดเ้สยี ดังนัน้ จงึไดจั้ดท าและเผยแพร่นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลฉบับนี ้เพือ่ชีแ้จง

รายละเอยีดเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรับลกูคา้และคู่คา้ปัจจุบันหรอืในอนาคตของกลุ่มบรษัิท ผูซ้ ือ้ 

ผูข้ายรายยอ่ย ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร ทีป่รกึษา ผูส้อบบัญช ีวทิยากร ผูร้ับรอง สือ่มวลชน รวมถงึกรรมการ ผูแ้ทน ผูร้ับ

มอบอ านาจ หรอืผูป้ฏบัิตงิานในนามของบุคคลดังกล่าวขา้งตน้ สมาชกิในครอบครัวของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดังกลา่ว ตลอดจน

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ผูม้าตดิต่อกับกลุ่มบรษัิท หรือบุคคลภายนอกอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้ับทราบถงึ

นโยบายทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึเจตจ านงของกลุ่มบรษัิท รวมถงึวธิีการในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการ

ขอ้มลูดังกลา่วอยา่งเหมาะสมตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1. ค านยิาม 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ  

1.2 กลุ่มบรษัิท หมายถงึ บรษัิท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบรษัิท ทาทา สตีล การผลติ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

1.3 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลธรรมดาซึง่เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผย 

1.4 ระบบขอ้มูลสารสนเทศ หมายถงึ ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืข่ายตดิต่อสือ่สาร ระบบเครอืข่ายเชือ่มต่อเขา้

ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบเก็บขอ้มูล ระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ระบบสือ่สารขอ้มูลทุกประเภท ขอ้มูลอุปกรณ์

สือ่สาร อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ตอ่พว่ง หรอือปุกรณ์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกลุม่บรษัิท 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.1 ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

โดยทั่วไปกลุ่มบรษัิทจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเทา่ทีจ่ าเป็นภายใตข้อบเขตของนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลฉบับนี ้ในกรณีตอ่ไปนี ้

2.1.1 ส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลท ัว่ไป 

- เมือ่กลุ่มบรษัิทไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับกรณีทีก่ฎหมายก าหนดให ้

ตอ้งขอความยนิยอม 

- เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล 

- เป็นการจ าเป็นเพือ่การปฏบัิตติามสัญญาซึง่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรอืเพือ่ใชใ้นการ

ด าเนนิการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่นเขา้ท าสัญญา 

- เป็นการจ าเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของกลุ่มบรษัิท หรอืของบุคคลหรอืนติบิุคคลอืน่ 

เวน้แตป่ระโยชนด์ังกล่าวมคีวามส าคัญนอ้ยกว่าสทิธขิัน้พืน้ฐานในขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูล

สว่นบคุคล 

- เป็นการปฏบัิตติามกฎหมายของกลุม่บรษัิท 

2.1.2 ส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว 

ในการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิท กลุม่บรษัิทอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กลุ่มบรษัิทมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษัิทจะขอความยนิยอมโดยชัดแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน

เสมอ เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ขา้เงื่อนไขทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้ตามทีร่ะบุไวภ้ายใต ้

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เชน่  

- เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายตอ่ชวีติ ร่างกาย หรอืสขุภาพของบคุคลซึง่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไม่

สามารถใหค้วามยนิยอมได ้ไมว่่าดว้ยเหตใุดก็ตาม 

- เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชัดแจง้ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
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- เป็นการจ าเป็นเพือ่การกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบัิตติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม

กฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย  

- เป็นการจ าเป็นในการปฏบัิตติามกฎหมายเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคเ์กีย่วกับประโยชน์สาธารณะดา้น

การสาธารณสุข เชน่ การป้องกันดา้นสุขภาพจากโรคตดิต่ออันตรายหรอืโรคระบาดทีอ่าจตดิต่อหรอื

แพรเ่ขา้มาในราชอาณาจักร เป็นตน้ 

- เป็นการจ าเป็นในการปฏบัิตติามกฎหมายเพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคเ์กีย่วกับประโยชน์สาธารณะที่

ส าคัญ 

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมเพือ่การน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชห้รอืเปิดเผย 

กลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วัตถุประสงคห์ลายประการโดยขึน้อยู่

กับลักษณะความสัมพันธร์ะหวา่งเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลกับกลุม่บรษัิท ดังตอ่ไปนี ้

 

2.2.1 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัลูกคา้ปจัจุบนัและลูกคา้ในอนาคตของ

กลุ่มบรษิทั ผูซ้ ือ้ รวมถงึกรรมการ ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ านาจ หรอืผูป้ฏบิตังิานในนามของลูกคา้

ปจัจบุนัและลกูคา้ในอนาคต (“ลกูคา้”) 

1. เพื่อการติดต่อประสานงานกับลูกคา้เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสนอขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

ตลอดจนการตดิต่อประสานงานกับลูกคา้เกีย่วกับการประชุม สัมมนา การแสดงสนิคา้ และการ

เยีย่มชม ณ สถานทีข่องลูกคา้ ซึง่อาจมกีารบันทกึภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว และ/หรอืเสยีงของ

ลูกคา้ รวมถงึการด าเนนิงานอืน่เกีย่วกับการประชมุ เชน่ การจัดท าและส่งรายงานการประชมุหรอื

เอกสารประกอบการประชมุ เป็นตน้ 

2. เพือ่การด าเนนิการพจิารณารับค าสั่งซือ้จากชอ่งทางต่างๆ การยนืยันตัวตนลกูคา้ การแต่งตัง้ลกูคา้ 

และการท าสัญญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการตดิต่อประสานงานในการซือ้ขายหรอืการ

พัฒนาสนิคา้ การสบืราคา และการบรหิารจัดการภายในทีเ่กีย่วขอ้งของกลุม่บรษัิท 

3. เพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ภายในขอบเขตตามสัญญาหรือขอ้ตกลงที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การพัฒนา

ผลติภัณฑต์ามสัญญาหรอืขอ้ตกลงดังกลา่ว การวางแผนและประสานงานในการผลติสนิคา้ การรับ

หรอืส่งขอ้มูลและเอกสารตดิตอ่ระหวา่งลูกคา้กับกลุ่มบรษัิท การจัดส่งหรอืส่งมอบสนิคา้ การออก

ใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี การประสานงานดา้นสนิเชือ่ และการตดิตามการช าระเงนิ เป็นตน้  

4. เพื่อการประเมนิความพึงพอใจ การสอบถามขอ้คดิเห็นเเละขอ้เสนอเเนะเกี่ยวกับสินคา้และ 

การปฏบัิตงิานของกลุ่มบรษัิท และน าขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะดังกล่าวมาวเิคราะห ์วจัิยทาง

การตลาด และพัฒนาปรับปรงุสนิคา้ของกลุม่บรษัิทตอ่ไป  

5. เพือ่การแจง้ขา่วสารดา้นการตลาด และการจัดกจิกรรมทางการตลาด ณ สถานทีข่องลูกคา้ รวมถงึ

การลงทะเบยีนใชแ้อปพลเิคชนัของกลุม่บรษัิท 

6. เพื่อการด าเนินการและจัดการขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้สอบถามเกี่ยวกับสินคา้ เพื่อประสานงาน

แกปั้ญหาและตอบค าถามลกูคา้ตอ่ไป 

7. เพือ่การใหบ้รกิารหลังการขาย และการบรหิารความสัมพันธ์ลูกคา้ เช่น การส่งบัตรอวยพร ของ

ช ารว่ย ของขวัญ ของทีร่ะลกึ และวัสดสุง่เสรมิการขายในโอกาสตา่งๆ เป็นตน้ 

 

2.2.2 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัคูค่า้ปจัจบุนัและคูค่า้ในอนาคตของกลุม่

บรษิทั ผูข้ายรายยอ่ย ผูร้บัจา้ง ผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร ทีป่รกึษา ผูส้อบบญัช ีวทิยากร     ผู ้

รบัรอง รวมถงึกรรมการ ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ านาจ หรอืผูป้ฏบิตังิานในนามของบุคคลดงักล่าว

ขา้งตน้ และสมาชกิในครอบครวั (“คูค่า้”) 

1. เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองคูค่า้และตดิตอ่กอ่นเขา้ท าสัญญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในฐานะทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาโดยตรง หรอืในฐานะทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

เป็นกรรมการ ผูแ้ทน ผูร้ับมอบอ านาจ หรือผูป้ฏิบัติงานในนามของคู่คา้ดังกล่าว รวมถึงการ

ด าเนนิการสบืราคา และขอใบเสนอราคา 
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2. เพือ่การเขา้ท าสัญญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกับคูค่า้ การจัดท าค าสั่งซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร รวมถงึ

กระบวนการพจิารณาตรวจสอบสัญญา การขออนุมัตเิพือ่การเขา้ท าสัญญาหรอืขอ้ตกลงดังกลา่ว  

3. เพือ่การปฏบัิตหินา้ทีภ่ายในขอบเขตตามสัญญา หรอืขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้สนิคา้และ

บรกิารจากคู่คา้ เช่น การตดิต่อประสานงานกับคู่คา้ การลงทะเบยีนและบันทกึขอ้มูลคู่คา้ลงใน

ระบบฐานขอ้มลูของกลุม่บรษัิท การอ านวยความสะดวกและขออนุญาตในการปฏบัิตงิานของคู่คา้

ในพืน้ทีข่องกลุ่มบรษัิท การช าระค่าสนิคา้และบรกิาร การหักภาษี ณ ทีจ่่าย การรับหรอืส่งขอ้มูล

และเอกสารติดต่อระหว่างคู่คา้กับกลุ่มบริษัท การตรวจรับสินคา้ เป็นตน้ ตลอดจนเพื่อการ
ประสานงานและบรหิารจัดการภายในของกลุม่บรษัิทเกีย่วกับเรือ่งดังกลา่ว 

4. เพือ่การใหบ้รกิารเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย (Wi-Fi) ของกลุม่บรษัิทแกคู่่คา้ รวมถงึการเก็บ

ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์(Log) ของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย (Wi-Fi) ของกลุ่ม

บรษัิทตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

5. เพือ่การเยีย่มชม ณ สถานทีข่องคู่คา้ การจัดการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตติามสัญญาหรอื

ขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืการสัมมนาเพือ่แจง้ข่าวสารดา้นการตลาด ซึง่อาจมกีารบันทกึภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงของคู่คา้และผูเ้ขา้ร่วมการประชุมหรือการสัมมนา รวมถงึการ

ด าเนินการอืน่ทีจ่ าเป็นเกีย่วกับการประชุมหรอืการสัมมนาดังกล่าว เชน่ การเชญิประชมุหรอืเชญิ

เขา้รว่มการสัมมนา การจัดท ารายงานการประชมุ เป็นตน้  

6. เพือ่การจัดการขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ และจัดท าบัญชดี าส าหรับคู่คา้ทีฝ่่าฝืนกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิท 

หรอืประพฤตไิมเ่หมาะสม 

 

2.2.3 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัสือ่มวลชน ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ผูม้า

ตดิตอ่กบักลุม่บรษิทั หรอืบคุคลภายนอกอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. เพือ่การแจง้ข่าวสารกจิกรรมของกลุ่มบรษัิท เพือ่การเยีย่มชม ณ สถานที่ใดๆ การจัดการประชุม 

หรือการสัมมนา ซึง่อาจมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงของสื่อมวลชน

ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุหรอืการสัมมนา รวมถงึการด าเนนิการอืน่ทีจ่ าเป็นเกีย่วกับการประชมุหรอืการ

สัมมนาดังกล่าว เช่น การเชญิประชมุหรอืเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา และส่งของขวัญทีร่ะลกึในการ

เขา้รว่มงานแถลงขา่วประจ าไตรมาส เป็นตน้ 

2. เพือ่ประกอบการตดิต่อและยนืยันตัวตนในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของกลุ่มบรษัิท รวมถงึการ

มอบรางวัล การขอรับการสนับสนุนหรอืการบรจิาค หรอืการรับทุนการศกึษาจากกลุ่มบรษัิท ซึง่

อาจมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมถึงการ

ด าเนินการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับกจิกรรมดังกล่าว เช่น การท าแบบส ารวจหรือแบบประเมนิความ

คดิเห็นตอ่กจิกรรมของกลุม่บรษัิท การหักภาษี ณ ทีจ่่าย เป็นตน้ 

3. เพือ่การใหบ้รกิารเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย (Wi-Fi) ของกลุ่มบรษัิท แก่ผูท้ีเ่ขา้มาตดิต่อกับ

กลุ่มบรษัิท รวมถงึการเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์(Log) ของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบ

ไรส้าย (Wi-Fi) ของกลุม่บรษัิทตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.2.4 วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ 

1. เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารและสถานที่ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการ

บันทกึภาพภายในบรเิวณอาคารและสถานทีข่องกลุ่มบรษัิท ดว้ยกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด และการ

ตรวจสอบและยนืยันตัวตนเพือ่การเขา้ – ออกบรเิวณอาคารและสถานทีข่องกลุม่บรษัิท 

2. เพือ่การด าเนนิการวางแผน รายงาน ประเมนิ และวเิคราะหข์อ้มูล ส าหรับการด าเนนิงานของกลุ่ม

บรษัิท 

3. เพือ่การบรหิารความเสีย่ง การป้องกันและตรวจสอบ การรายงาน และการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร ตามทีก่ าหนดในกฎหมาย ค าสั่งหรอืระเบยีบภายในของกลุ่มบรษัิท รวมถงึการพจิารณา

เรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบภายในกลุ่มบรษัิท เชน่ การตรวจสอบภายในของกลุ่ม

บรษัิท การตรวจสอบและป้องกันการทจุรติหรอืการกระท าอืน่ใดทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้ 

 

 

 



 

4 

 

4. เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบยีบอืน่ใด เพื่อปฏิบัตติาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ค าสั่ง ขอ้ก าหนดและหนา้ทีต่ามกฎหมายของไทยและต่างประเทศของกลุ่ม

บรษัิท เพือ่รายงานหรอืเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เชน่ กรมสรรพากร กรม

พัฒนาฝีมอืแรงงาน หรือเมื่อไดร้ับหมายเรียก หมายบังคับคดีจากเจา้หนา้ที่ต ารวจ หน่วยงาน

ราชการ ศาล หรอืหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายอืน่ๆ รวมทัง้เพือ่การด าเนนิกระบวนการยตุธิรรม การ

ก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบัิตติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการ

ยกขึน้ตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

5. เพือ่การโอนสทิธ ิหนา้ที ่และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างบุคคลใดๆ กับกลุ่มบรษัิท เช่น 

การควบรวมกจิการหรอืการโอนสัญญาซึง่ไดก้ระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

 

3. แหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคล  

 กลุม่บรษัิทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่ตา่งๆ ไดแ้ก ่

 

3.1. ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น เมือ่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตดิต่อสอบถาม

ขอ้มูลต่างๆ กับกลุ่มบรษัิท การท าแบบสอบถาม หรอืลงทะเบยีนตา่งๆ ขัน้ตอนการด าเนนิการตามค าขอก่อนเขา้

ท าสัญญา การลงนามในสัญญา การแนบเอกสารประกอบการท าสัญญา การยืน่ขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธิ

ตา่งๆ ตอ่กลุ่มบรษัิท การตดิตอ่กลุ่มบรษัิทผ่านชอ่งทางต่างๆ (เชน่ ทางโทรศัพท ์ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส)์ 

การเขา้รว่มประชมุหรอืการด าเนนิกจิกรรมภายใตอ้ านาจหนา้ทีข่องกลุม่บรษัิท หรอืการเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ของ

กลุ่มบรษัิท (เช่น การบันทกึภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว และ/หรอืเสยีง) นอกจากนี้ กลุ่มบรษัิทอาจมกีารจัดเก็บ

ขอ้มลูโดยอัตโนมัต ิ(เชน่ เมือ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขา้ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุม่บรษัิท หรอืเมือ่

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท) 

3.2. ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอืน่ เช่น หน่วยงานตน้สังกัดหรอืตัวแทนของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เอกสารของทางราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ผู ้

ใหบ้รกิารขอ้มลู หรอืแหลง่ขอ้มลูสาธารณะอืน่ๆ เชน่ ขอ้มลูทีค่น้หาไดท้างอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

 

4. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยตรง จากแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ จากระบบอัตโนมัตผิา่นชอ่งทางตา่งๆ และจากแหลง่อืน่ ประกอบดว้ย 

4.1 ขอ้มูลทีใ่ชร้ะบุตัวตนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชือ่ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกดิ อายุ เพศ รูปถ่าย สัญชาต ิ

หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี หมายเลขและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอื

ใบอนุญาตขับขี ่ส าเนาทะเบยีนบา้น ลายมอืชือ่ สถานภาพสมรส เป็นตน้ 

4.2 ขอ้มูลการตดิต่อ เชน่ ทีอ่ยู่อาศัย ทีอ่ยูส่ านักงาน หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร อเีมล ขอ้มูลการตดิต่อ

ทางโซเชยีล เป็นตน้  

4.3 ขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูการท าธุรกรรม เชน่ หมายเลขบัญชธีนาคาร เป็นตน้ 

4.4 ขอ้มูลเกี่ยวกับการท างาน คุณวุฒ ิความสามารถ ศักยภาพ ทักษะและคุณสมบัตอิืน่ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บคุคล เชน่ ต าแหน่งงาน สังกัดหน่วยงาน หมายเลขประจ าตัวผูส้อบบัญช ีประวัตกิารศกึษา ประวัตกิารฝึกอบรม 

ประสบการณ์ท างาน คณุสมบัตดิา้นวชิาชพี ขอ้มลูใบอนุญาตท างานและใบอนุญาตอืน่ๆ ขอ้มลูใบประกอบวชิาชพี 

และใบรับรองการฝึกอบรม เป็นตน้ 

4.5 ขอ้มลูการใชง้านและการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ คอมพวิเตอร ์ระบบงาน เว็บไซต ์แอปพลเิคชัน ระบบโครงข่าย 

อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ระบบอเีมล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มบรษัิทและ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หมายเลขประจ าเครือ่งคอมพวิเตอร ์(IP address) รหัสประจ าตัวอปุกรณ์ ขอ้มูลทีก่ลุ่ม

บรษัิทเก็บรวบรวมผ่านคกุกี ้(Cookie ID) หรอืเทคโนโลยอีืน่ทีม่ลีักษณะเดยีวกัน ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์

(Log) เป็นตน้ 

4.6 ขอ้มลูบคุคลทีส่าม เชน่ ขอ้มลูคูส่มรส ขอ้มลูบตุร ขอ้มลูบดิามารดา เป็นตน้ 

4.7 ขอ้มูลอืน่ๆ เชน่ งานอดเิรก อปุนสิัย ความคดิเห็น เสยีง ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว รวมถงึการเขา้รว่มกจิกรรม การ

ประชมุ หรอืการสัมมนาทีก่ลุ่มบรษัิทจัดขึน้ทัง้ภายในและภายนอก การตอบแบบส ารวจหรอืแบบประเมนิผลใดๆ 

ทัง้ชอ่งทางออนไลนแ์ละเอกสาร ขอ้มลูเกีย่วกับยานพาหนะ เป็นตน้ 
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 ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวมขา้งตน้เป็นขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อกลุ่มบรษัิทในการปฏบัิตติาม

กฎหมายตา่งๆ ทีใ่ชบั้งคับหรอืการปฏบัิตติามสัญญา หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลปฏเิสธไมใ่หข้อ้มลูส่วนบคุคลทีจ่ าเป็นตามทีไ่ดร้ะบุ

ไวด้า้นบน ซึง่ตอ้งใชเ้พือ่ปฏบัิตติามกฎหมายหรอืสัญญา กลุม่บรษัิทอาจมคีวามรับผดิตามกฎหมายและ/หรอืไม่สามารถบรหิารหรอื

จัดการสัญญาหรอือ านวยความสะดวกแกเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

 ในบางกรณี กลุ่มบรษัิทอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เชน่ ขอ้มูลศาสนาและ/หรอืหมู่โลหติทีป่รากฏบน

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ขอ้มูลสุขภาพ โดยไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด โดยกลุ่มบรษัิทจะใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการจัดใหม้มีาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่พยีงพอเพือ่คุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลทีม่คีวามออ่นไหวนี ้  

5.  ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ และคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

ในบางกรณี กลุ่มบรษัิทอาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่เป็นผูเ้ยาว์ คนไร ้

ความสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ในกรณีดังกลา่ว กลุ่มบรษัิทจะปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มูล

สว่นบคุคลของผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ และคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ซึง่รวมถงึการขอความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม    ผู ้

อนุบาล หรอืผูพ้ทิักษ์ ตามทีก่ฎหมายก าหนด หากกลุ่มบรษัิทไม่มเีหตุอันชอบดว้ยกฎหมายประการอืน่นอกเหนือจากการขอความ

ยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่ว 

 

6. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหบ้คุคลอืน่ 

ในการด าเนินการตามวัตถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กลุ่มบรษัิทอาจเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กบ่คุคลภายนอกดังตอ่ไปนี ้

6.1 บรษัิทย่อย บรษัิทในกลุม่ และบรษัิทในเครอื ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนี ้ 

6.2 ตัวแทน ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้ับจา้ง และ/หรอื ผูร้ับจา้งชว่ง ส าหรับการด าเนนิงานใดๆ ใหแ้ก่กลุม่บรษัิท เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร

ขนสง่ ผูต้รวจสอบบัญช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษี ทีป่รกึษาใดๆ ผูใ้หบ้รกิารเก็บขอ้มลูหรอืเอกสาร 

โรงพมิพ ์ผูร้ับจา้งพัฒนาและดแูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษัิทรับจัดสัมมนาและบรษัิทรับจา้งอืน่ๆ ผูใ้หบ้รกิาร

ส ารวจความคดิเห็นและวจัิยตลาด โรงแรม สายการบนิ เป็นตน้  

6.3 ลกูคา้ ผูจั้ดหา และคูค่า้ของกลุม่บรษัิท 

6.4 ธนาคาร หรอืสถาบันการเงนิเพือ่การรับช าระหนี้ หรอืการช าระค่าใชจ้่ายในกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การรับ

ช าระคา่สนิคา้จากลกูคา้ การช าระคา่สนิคา้และบรกิารใหแ้กคู่ค่า้ เป็นตน้  

6.5 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดแูล องคก์รอสิระ หรอืหน่วยงานอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนักงาน

ซึง่ใชอ้ านาจหรอืปฏบัิตหินา้ทีต่ามกฎหมาย เชน่ ศาล ต ารวจ กรมสรรพากร ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานรับรอง

ต่างๆ  กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน ส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิสถาบันเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาติ กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมอืงแร ่เป็นตน้ 

6.6 เปิดเผยต่อสาธารณะผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ รายงานประจ าปี สือ่ออนไลน์หรอืเว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท เอกสาร

งานวจัิย หรอืหนังสอืวชิาการ เป็นตน้ 

 

กลุ่มบรษัิทจะก าหนดใหผู้ท้ีไ่ดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลมมีาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

อย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ และจะด าเนนิการเพือ่ป้องกันไม่ใหบุ้คคลอืน่ใชห้รอื

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยทีม่ไิดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

 

7. การสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ 

7.1 กลุ่มบรษัิทอาจส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไปยังบรษัิทในเครอืหรอืบุคคลอืน่ใน

ตา่งประเทศในกรณีทีจ่ าเป็นเพือ่การปฏบัิตติามสัญญา/ขอ้ตกลง ซึง่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นคูส่ัญญาหรอืเพือ่

การด าเนนิงานทีจ่ าเป็นของกลุม่บรษัิท 
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7.2 กลุ่มบรษัิทอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลบนคอมพวิเตอร์ เซริ์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ที่

ใหบ้รกิารโดยบุคคลอืน่ในต่างประเทศ และอาจใชโ้ปรแกรมหรอืแอปพลเิคชันของบุคคลอืน่ในรูปแบบของการ

ใหบ้รกิารซอฟทแ์วรส์ าเร็จรูปและรูปแบบของการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล แต่กลุ่มบรษัิทจะไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วน

บคุคลได ้และจะก าหนดใหบ้คุคลอืน่เหลา่นัน้ตอ้งมมีาตรการคุม้ครองความมั่นคงปลอดภัยทีเ่หมาะสม  

7.3 ในกรณีทีม่กีารส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ กลุ่มบรษัิทจะท าใหแ้น่ใจว่า

ประเทศปลายทางหรอืองคก์ารระหว่างประเทศทีรั่บขอ้มูลส่วนบุคคลมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่

เพยีงพอ และกลุ่มบรษัิทจะจัดใหม้มีาตรการการคุม้ครองและรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสม และจะปฏบัิตติาม

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ส าหรับการสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังตา่งประเทศหากจ าเป็นตอ้งปฏบัิตติามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

8.  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.1 กลุ่มบรษัิทจะจัดเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการเชงิเทคนิค (Technical 

Measure) และมาตรการเชงิบรหิารจัดการ (Organizational Measure) โดยค านงึถงึความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ความเป็นปัจจุบันของขอ้มูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่วัตถุประสงคใ์นการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งไดร้ะบุไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

หลักเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีก่ลุม่บรษัิทยังคงด าเนนิความสัมพันธก์ับเจา้ของขอ้มูล

สว่นบคุคล และอาจเก็บตอ่ไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพือ่การปฏบัิตติามกฎหมายหรอืตามอายคุวามทางกฎหมาย 

เพือ่การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบัิตติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้

ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพือ่เหตุอืน่ตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในของกลุ่มบรษัิท ทัง้นี้ หาก

ภายหลังมกีารเปลีย่นแปลงวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษัิทจะประกาศหรอืแจง้ให ้

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดร้ับทราบ  

8.2 กรณีทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวม หรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยขอความยนิยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษัิทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

จะแจง้ขอเพกิถอนความยนิยอม และกลุ่มบรษัิทไดด้ าเนนิการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้เสร็จ

สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษัิทจะยังเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นส าหรับ

บันทกึเป็นประวัตวิ่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเคยเพกิถอนความยนิยอม เพือ่ใหก้ลุ่มบรษัิทสามารถตอบสนองต่อ

ค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในอนาคตได ้

8.3 กลุ่มบรษัิทจัดใหม้รีะบบการตรวจสอบเพือ่ด าเนนิการลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเมือ่พน้ก าหนดระยะเวลา

การเก็บรักษาหรอืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืเกนิความจ าเป็นตามวัตถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

8.4 กลุม่บรษัิทอาจใชบ้รกิารสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบคุคลภายนอกเพือ่ใหด้ าเนนิการเก็บรักษาขอ้มลูสว่น

บุคคล ซึง่ผูใ้หบ้รกิารนัน้จะตอ้งมมีาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยหา้มด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนอกเหนอืจากทีก่ลุม่บรษัิทก าหนด 

9. มาตรการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล  

9.1 กลุ่มบรษัิทตระหนักถงึความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษัิทจงึก าหนดใหม้มีาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่าง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เพือ่ป้องกันการสญูหาย การเขา้ถงึ 

ท าลาย ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ตลอดจนการป้องกันมใิหม้ีการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมไิดรั้บอนุญาต ทัง้นี้ เป็นไปตามที่ก าหนดใน

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรข์องกลุม่บรษัิท เชน่ วธิกีารเขา้รหัสขอ้มูล การก าหนดสทิธใินการ

เขา้ถงึหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ รวมตลอดถงึการใหก้ารฝึกอบรมบุคลากรที่เกีย่วขอ้งของกลุ่มบรษัิท

เกีย่วกับความส าคัญและการด าเนนิการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 

9.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิทไดรั้บมา และเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามถูกตอ้ง

และเป็นปัจจุบัน จะถูกน าไปใชใ้หเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของกลุ่มบรษัิทตามทีก่ าหนดไวใ้น

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลฉบับนีเ้ทา่นัน้ และกลุม่บรษัิทจะด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมและรัดกมุเพือ่

คุม้ครองสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลสว่นบคุคล ตลอดจนการจัดใหม้กีารทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือ่มคีวามจ าเป็น 

หรอืเมือ่เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคล

ทีเ่หมาะสมอยูเ่สมอ 
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9.3 กรณีทีก่ลุ่มบรษัิทมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ด าเนนิการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรอืในนามของกลุ่ม

บรษัิท กลุ่มบรษัิทจะก ากับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 

10. สทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลมสีทิธติามทีก่ าหนดไวโ้ดยพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึสทิธิ

ตา่งๆ ดังนี ้

10.1 สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธิขอเพิกถอนความยนิยอมที่ใหไ้วแ้ก่กลุ่มบรษัิท ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่ใดก็ได ้เวน้แต่การเพกิถอนความยนิยอมจะมขีอ้จ ากัด

โดยกฎหมายหรอืสัญญาทีใ่หป้ระโยชนแ์กเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

ทัง้นี้ การเพกิถอนความยนิยอมจะไมส่่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล

ไดใ้หค้วามยนิยอมแกก่ลุม่บรษัิทกอ่นหนา้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

10.2 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล  

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมสีทิธขิอเขา้ถงึและขอรับส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูใ่น

ความรับผดิชอบของกลุ่มบรษัิท รวมถงึขอใหก้ลุ่มบรษัิทเปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 

10.3 สทิธใินการใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในกรณีที่กลุ่มบรษัิทไดท้ าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใชง้านโดยทั่วไปไดด้ว้ย

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานไดโ้ดยอัตโนมัติและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการ

อัตโนมัต ิเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธขิอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจากลุ่มบรษัิทได ้

รวมทัง้มสีทิธขิอใหก้ลุม่บรษัิทสง่หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่

ไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

10.4 สทิธใินการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธใินการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูล

สว่นบคุคลไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

10.5 สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบคุคล  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธิขอใหก้ลุ่มบรษัิทลบหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่

สามารถระบตุัวตนไดด้ว้ยเหตตุามทีก่ฎหมายก าหนด 

10.6 สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธขิอใหก้ลุ่มบรษัิทระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย

เหตตุามทีก่ฎหมายก าหนด 

10.7 สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธขิอใหก้ลุ่มบรษัิทแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อให ้

ขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วถกูตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบรูณ์ และไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

10.8 สทิธใินการรอ้งเรยีน  

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีทีก่ลุม่บรษัิท หรอื 

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง้ลูกจา้งหรอืผูรั้บจา้งของกลุ่มบรษัิทหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่า

ฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

ทัง้นี้ กลุม่บรษัิทจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาตามค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยเร็วภายใน 
30 วัน นับแต่วันทีก่ลุ่มบรษัิทไดรั้บค ารอ้งขอดังกล่าว ซึง่เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลสามารถขอใชส้ทิธติามกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์
ของกลุ่มบริษัท https://www.tatasteelthailand.com ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มบริษัทไดก้ าหนดไว  ้(โดยเริ่มใชส้ิทธิไดเ้มื่อ
พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบั้งคับ) อนึ่ง กลุ่มบรษัิทสงวนสทิธิท์ี่จะปฏเิสธหรอืไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอ
ดังกลา่วไดใ้นกรณีทีก่ฎหมายก าหนด 
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ในกรณีทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไวก้่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มี
ผลใชบั้งคับ กลุ่มบรษัิทจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลนัน้ตอ่ไปตามวัตถปุระสงคเ์ดมิ ทัง้นี้ หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่
ประสงคใ์หก้ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถแจง้เพกิถอนความยนิยอมไดต้ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 
10.1 

11. บนัทกึผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์(Log Files) 

Log Files หมายถงึ ไฟลข์อ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์เป็นขอ้มูลทีเ่กีย่วกับการตดิต่อสือ่สารของระบบคอมพวิเตอร ์

แสดงถงึแหล่งก าเนดิ ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง วันที ่เวลา ปรมิาณ ระยะเวลา หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิต่อสือ่สารของระบบ

คอมพวิเตอร ์ซึง่กลุ่มบรษัิทมรีะบบในการจัดเก็บบันทกึการเขา้ออกเว็บไซตข์องกลุ่มบรษัิททีส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มูลดังกล่าวกับ

ขอ้มูลทีร่ะบุตัวบุคคลได ้เชน่ หมายเลขไอพ ี(IP Address) เว็บไซตท์ีเ่ขา้ออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมเบราวเ์ซอร ์

(Browser) เป็นตน้ โดยกลุ่มบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ชมเว็บไซตข์องกลุ่มบรษัิทไดร้ับทราบและใหค้วามยนิยอมแก่กลุ่มบรษัิทในการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วตามทีก่ฎหมายก าหนด 

12. เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

กลุ่มบรษัิทปฏบัิตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตัง้เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพือ่ตรวจสอบการด าเนินการของกลุ่มบรษัิททีเ่กีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ กลุ่มบรษัิทไดจั้ดท านโยบาย ระเบยีบ หรอืค าสั่งใหพ้นักงานและผูเ้กีย่วขอ้งด าเนนิการตามที่

ก าหนดไว ้เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนีเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเป็นไปตามกฎหมาย

ทกุประการ 

13. ชอ่งทางการตดิตอ่กบักลุม่บรษิทั 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสัยหรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล การเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลสว่นบคุคล หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนใดๆ เจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถตดิตอ่กลุม่บรษัิทไดท้ี ่ 

13.1 ส่วนกฎหมายและพิธีการราชการ กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 555                  

อาคารรสา ทาวเวอร ์2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตจัุกร เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 หรอืตดิตอ่ผ่าน 

Email: PDPA@tatasteelthailand.com  

13.2 เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

 นายเกษม แตงเอีย่ม  

Email: PDPA@tatasteelthailand.com 

 

14. การแจง้ประกาศเกีย่วกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้ 

ส่วนกฎหมายและพธิีการราชการ บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบรษัิท ทาทา สตลี การผลติ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผูร้ับผดิชอบเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้่านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้ับการอนุมัตฉิบับนี้ 

และการแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ หากมขีึน้ในอนาคต จะไดรั้บการสือ่สารบนเว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท เพือ่เป็นขอ้มูลใหก้ับเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลไดร้ับทราบตอ่ไป  

 

วันที ่30 พฤษภาคม 2565 

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

(ราจฟี มังกัล) 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
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