
 

 

                                                            ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
                                                       บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

             บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี จัดทําขึนเพือชีแจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ

ประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของ

ข้อมลูส่วนบคุคล รายละเอียดดงัต่อไปนี 

            ข้อ . คาํนิยาม 

                   “บริษัท” หมายถงึ บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

                       “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัท อัลไพน์ วอเตอร์ จํากัด , บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิง จํากัด , 

บริษัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชนัแนล จํากดั 

                        “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทใน

เครือ ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ซงึรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า ตวัแทน ผู้ รับเหมา ผู้ ติดต่อภายนอกและบุคคลใดๆที

เกียวข้องกบักิจกรรมและการดําเนินงานตา่งๆของบริษัท 

                        “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูเกียวกบับุคคลซงึทําให้สามารถระบุตวับุคคลนนัได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แตไ่มร่วมถึงข้อมลูของผู้ถึงแกก่รรมโดยเฉพาะ  

                        “ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพันธุ์  

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลู

สุขภาพ ความพิการ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพันธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมลูอืนใดซงึกระทบต่อเจ้าของ

ข้อมลูในทํานองเดียวกนัตามทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลประกาศกําหนด 

                         “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึงมีอํานาจหน้าทีตัดสินใจ

เกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 

                          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซงึดําเนินการเกียวกับการ

เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลตามคําสงัหรือในนามของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคล 

                          “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูล

สว่นบคุคล พ.ศ.  และกฎหมายลําดบัรองทีเกียวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิมเติม

ใดๆในอนาคต 

         ข้อ . ช่องทางและแหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

                  บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทได้รับข้อมูล

สว่นบคุคลของท่านผ่านชอ่งทางต่าง ๆ ดงันี 



 

 

                  .  ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง : ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

โดยตรง เมือท่านแสดงเจตนาเข้าทําสัญญา สนใจสินค้า ซือสินค้า หรือใช้บริการกับบริษัทไม่ว่าจะผ่านทาง

เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย โทรศพัท์ งานอีเว้นท์ หรือช่องทางอืนใด หรือเมอืท่านส่งเอกสารทีมีข้อมลูส่วนบคุคลของ

ท่านมายงับริษัท หรือเมอืทา่นติดต่อ สอบถามข้อมลู หรือกรณีทีทา่นแลกบัตรเพอืขอเข้าพืนทีอาคาร 

                 .  ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านโดยอัตโนมตัิ เช่น การจดัเก็บข้อมูลบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด (Closed-circuit television : 

CCTV) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ 

(Browsing) ของทา่นโดยอตัโนมตัิโดยใช้คกุกี (Cookies) และเทคโนโลยีอืน ๆ ทีคล้ายคลงึกนั ทงันี ทา่นสามารถ

ศกึษารายละเอียดเพิมเติมได้ที “ประกาศเกียวกบัการใช้คกุกี (Cookies Notice)” ของบริษัท 

          ข้อ . ข้อมูลส่วนบุคคลทถีูกเกบ็รวบรวม 

                   .  ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัท เก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี เป็นข้อมูล

สว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลในประเภทดงัต่อไปนี 

                             .ลูกค้า คู่สัญญาและผู้ทเีกยีวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บคุคลธรรมดา

ทีเป็นคู่สญัญาหรือมีความเกียวข้องตามสญัญาใดๆกับบริษัท ซงึหมายความรวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย ผู้ จัดหา      

ผู้ ให้บริการ ผู้ รับทํางาน ทีปรึกษา และบคุคลอนืๆในลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

                             .ผู้ติดต่อภายนอก และบุคคลภายนอกอืน ได้แก่ ผู้ ติดต่อ ผู้ ขอเข้าพืนที ผู้ ขนส่ง และ

บุคคลอืนใดซงึติดต่อเพือขอข้อมูลหรือขอสอบถามบริการจากบริษัท ทังนี ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซงึข้อมูลส่วน

บุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

                             .บุคคลอืน ได้แก่ บุคคลทีสามทีท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูล              

ผู้ ติดตอ่สํารอง 

                  .  ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านทีถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy 

Notice) ฉบับนี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัท           

ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เชน่ 

                        . ข้อมูลลูกค้า คู่สัญญา หรือผู้ทเีกยีวข้องกับการดําเนินธุรกจิของบริษัท 

                           .  ข้อมูลลูกค้า อาทิ ชือ นามสกุล ทีอยู่ สถานทีจัดส่งสินค้า เลขบัตรประชาชน              

เบอร์โทรศพัท์ อีเมล ช่องทางการติดต่อโซเชียลมีเดีย ประวตัิการซือสินค้า ประวตัิการเคลมสินค้า ข้อร้องเรียน 

ข้อมูลการชําระเงิน สลิปเงินโอน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบตัรเครดิต ประวตัิการสงัซือสินค้า ข้อมูล

สํารวจความพึงพอใจ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์                 

ชอืผู้ ใช้งาน รหสัผ่าน เป็นต้น 

                      .  ข้อมูลคู่ ค้า อาทิ ชือ นามสกุล เลขบัตรประชาชน สําเนาบัญชีธนาคาร สําเนาบัตร

ประชาชน หนงัสือรับรองนิติบุคคล ใบ ภ.พ.  (กรณีเป็นนิติบคุคล) เป็นต้น 



 

 

                    .  ข้อมูลบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) ภาพนิง 

ภาพเคลือนไหว รวมถึงทรัพย์สินทีเกียวข้องกับท่านเช่น ยานพาหนะ เมือท่านเข้าไปในพืนทีภายในสถานที 

อาคาร หรือพืนทีใดๆของบริษัท ผ่านระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยจะติดตงัอปุกรณ์กล้องวงจรปิด ภายใน

จดุสําคญัของอาคาร พนืทีตา่ง ๆ อาทิเชน่ ประตทูางเข้า โถงทางเดิน เป็นต้น 

                   .  ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log) ข้อมลูจากการบนัทึกการใช้งาน เชน่ ตวัระบอุปุกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหสัประจาํตวัอุปกรณ์ 

ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชือมต่อ ข้อมูลตําแหน่งทีตงัทางภูมิศาสตร์ ประเภทของ

เบราว์เซอร์ (Browser) 

                      2. ข้อมูลผู้ตดิต่อภายนอกและบุคคลภายนอกอืน 

                         .  ผู้มาติดต่อภายนอก อาทิ ชือ นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียน

รถยนต์ เป็นต้น 

                .  ข้อมูลการบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) 

ภาพนิง ภาพเคลือนไหว รวมถึงทรัพย์สินทีเกียวข้องกับท่าน เช่น ยานพาหนะ เมือท่านเข้าไปในพืนทีภายใน

สถานที อาคาร หรือพืนทีใดๆของบริษัท ผ่านระบบและอปุกรณ์กล้องวงจรปิด โดยจะติดตงัอุปกรณ์กล้องวงจร

ปิด ภายในจดุสําคญัของอาคาร พืนทีต่างๆ อาทิเชน่ ประตทูางเข้า โถงทางเดิน หน้าลิฟต์ เป็นต้น 

                 3. ข้อมูลของบุคคลอืน อาทิ ข้อมลูผู้ติดตอ่สํารอง ในกรณีทีท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล

อืนแก่บริษัท ท่านรับรองว่าได้รับความยินยอมและได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว ในการเก็บ ใช้ 

เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลตามทีระบุในนโยบายฉบบันีแล้ว 

                     4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว(Sensitive Data) เอกสารในการแสดงตวัตนอาจมีข้อมูล

ส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่เลือด โปรดทราบว่าบริษัทไม่มีวตัถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

ดงักล่าว โปรดขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลก่อนส่งมอบเอกสารแก่บริษัท หากท่านมิได้ดําเนินการตามทีแจ้ง บริษัท

อาจดําเนินการขีดฆ่าหรือปิดทบึข้อมลูดงักล่าว หากในกรณีทีบริษัทมคีวามจําเป็นต้องจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลที

มีความอ่อนไหว บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสมและขอความยินยอมจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม เว้นแต่จะมีกฎหมายยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเอาไว้ เช่น การคุ้ มครองแรงงาน 

ประกันสงัคม ป้องกันระงับอนัตรายต่อชีวิต ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือข้อยกเว้นอืน ๆ ตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลกําหนด 

         ข้อ 4. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

                     .  บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี (รวมเรียกว่า 

“วตัถุประสงค์ทกีาํหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

                                        . .  เพือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ (Contract) เช่น

เป็นการจําเป็นเพือปฏิบติัตามสัญญาซงึท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทหรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของ



 

 

ท่านก่อนเข้าทําสัญญาหรือเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อาทิ เพือวตัถุประสงค์ใน

การบริหารจดัการคําสงัซือ การตรวจสอบยืนยนัตวัตนของลกูค้า การพิจารณาคณุสมบตัิลกูค้า ตรวจสอบข้อมูล

เครดิต การอนุมัติสินเชือ การให้บริการ การจัดส่ง การซ่อม การติดตังสินค้า การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน                   

การติดต่อสือสารกับท่าน การติดตามการชําระค่างวดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือการขึนทะเบียนคู่ค้าใหม่            

การบริหารจดัการตวัแทนอิสระ หรือการปฏบิตัิตามสญัญาใด ๆ ซงึท่านเป็นคูส่ญัญากบับริษัท 

                                       . .  เพือปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมายทีเกียวข้องหรือใช้บังคับ (Legal 

Obligation) เช่น เพือการปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวข้องกบับริษัท หรือเพือปฏิบตัิตามคําสงัของผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย อาทิ กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร (การออกใบกํากับภาษี 

ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี) คาํสงัศาล พนกังานอยัการ หรือกฎหมายอืนๆทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท 

                                      . .  เพือการดาํเนินงานทีจําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย

ไม่เกินขอบเขตทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate 

Interest) เช่น การเก็บข้อมูลคนขับรถรับ-ส่งของ หรือผู้ ติดต่อภายนอกผ่านการบันทึกภาพวงจรปิด (CCTV)        

การแลกบตัรก่อนเข้าพืนทีของบริษัท บนัทึกผู้มาติดต่อ (Visitor Records) เพือควบคมุการเข้ามาภายในอาคาร

และรักษาความปลอดภัยของบริษัท บุคลากร บคุคลอืน รวมทงัทรัพย์สินและข้อมลูของบริษัท การจดัการลกูค้า

หรือคูส่ญัญาเป็นการประมวลผลเพือให้บริการ การตรวจสอบเอกสารยืนยนัตวัตน การรับข้อร้องเรียน การรับแจ้ง

ปัญหา การตอบข้อซกัถาม การจดักิจกรรม การสํารวจความพึงพอใจ การพฒันาการให้บริการตา่ง ๆ รวมถึงเพือ

เป็นข้อมลูในการติดต่อสือสารกบัท่าน 

                                    . .  เป็นการจําเป็นเพือการปฏิบัติหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์

สาธารณะของบริษัท(Public Task)หรือปฏิบติัหน้าทีในการใช้อํานาจรัฐทีได้มอบให้แก่บริษัท 

                                   . .  เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(Vital Interest) เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การติดต่อฉุกเฉิน        

การควบคมุและป้องกนัโรคติดตอ่ เป็นต้น 

                                   . .  ความยินยอม (Consent) เมือบริษัทไม่สามารถอาศยัข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐาน

ทางกฎหมายตามกรณีทีระบุข้างต้น ทังนี บริษัทจะขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยบริษัทจะ

ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวตามวตัถปุระสงค์ทีได้แจ้งและทีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในกรณีที

บริษัทประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีเป็นข้อมลูส่วนบคุคลทีมีความอ่อนไหว บริษัทจะดําเนินการตามทีกฎหมาย

กําหนดหรือโดยได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน อาทิ การนําเสนอผลิตภณัฑ์ สิทธิพิเศษแก่ท่าน โดยท่าน

สามารถขอถอนความยินยอมเมือใดก็ได้ ผ่านชอ่งทางติดตอ่ ข้อ . 

                                             ทงันี กรณีทีท่านไม่ให้ความยินยอมหรือขอถอนความยินยอมภายหลงั ท่านอาจ

พลาดการรับข้อเสนอ โปรโมชนั หรือสิทธิประโยชน์ของบริษัท  



 

 

                        .  ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทดําเนินการประมวลผลตามวตัถุประสงค์ทีกําหนดในข้อ 

.  ข้างต้น ส่วนทีมีความเกียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา การเข้าทําสัญญากับท่าน หรือการปฏิบัติตาม

กฎหมาย บริษัทมีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึงเป็นข้อมูลทีจําเป็นต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์ดงักล่าว โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บริษัท อาจมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการ หรือปฏิบัติหน้าทีภายใต้สัญญาทีได้เข้าทํากับท่าน 

หรือไมส่ามารถเข้าทําสญัญากบัท่านได้ (แล้วแตก่รณี)  

                       .  ในกรณีทีบริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวตัถุประสงค์ทีไมไ่ด้ระบุไว้ข้างต้น บริษัท

จะจดัให้มีประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) เพิมเติม เพืออธิบายการใช้ข้อมลูในวตัถุประสงค์ดงักล่าว

และแจ้งให้ท่านทราบก่อน 

       ข้อ . การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   

                  .  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วตัถุประสงค์ทีกําหนดและตามหลกัเกณฑ์ที

กฎหมายกําหนด ให้แก่หน่วยงานและบคุคลดงัต่อไปนี 

                          . .  หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทีมีหน้าทีกํากับดูแลตามกฎหมาย อาทิ กรมสรรพากร 

กระทรวงพาณิชย์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า ธนาคาร เป็นต้น 

                          . .  หน่วยงานทีขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอ

ข้อมูลเพือการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือทีมีความเกียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาล เจ้าหน้าทีตํารวจ สํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล เป็นต้น 

                          . .  หน่วยงานภายในบริษัท เพือการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน บริษัทอาจ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านแก่ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายบริการ และฝ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 

               . .  หน่วยงานอืน อาทิ บริษัทข้อมลูเครดิตแห่งชาติ (NCB) ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี 

โรงพิมพ์หรือผู้ ให้บริการสิงพิมพ์ ผู้ ให้บริการจดัส่งเอกสารหรือพสัด ุผู้ตรวจสอบภายนอก ทีปรึกษาด้านกฎหมาย 

เป็นต้น 

                                    ในกรณีทีบริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอืน บริษัทจะจัดให้มี

มาตรการทีเหมาะสมเพือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีได้เปิดเผยและเพือปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าทีการ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลกําหนด 

                                      ในกรณีทีบริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทจะ

ดําเนินการเพือทําให้แนใ่จว่าบริษัท ได้สง่หรือโอนไปยงัประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมลู

ในต่างประเทศทีมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลทีเพียงพอ ในบางกรณีบริษัทอาจขอความยินยอม

ของทา่นสําหรับการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัตา่งประเทศ ทงันี ตามทีกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลกําหนด 



 

 

     ข้อ . ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

              .  บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจําเป็นเพือบรรลุวัตถุประสงค์ที

กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนันๆ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา

เกินกว่าระยะเวลาดงักล่าว หากกฎหมายกําหนดหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวนันจําเป็นต่อการ

ก่อตงัสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัท เช่น ตามกฎหมายบญัชีและภาษี ประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอืน

ทีเกียวข้อง หรือในกรณีทีบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย จนกว่าคดีจะถึงทีสุด และภายหลงัจากพ้น

ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะลบ ทําลาย หรือทําให้เป็นข้อมลูทีไม่สามารถระบุตวับุคคลได้ทนัที 

                 .  บริษัท จะจดัเก็บข้อมลูการบนัทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) ไว้

ภายใน  เดือน โดยเมอืครบกําหนดระยะเวลาข้อมลูจะถกูลบโดยอตัโนมตัิ (auto delete) ทงันี กรณีทีจาํเป็นต้อง

ใช้เป็นหลกัฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดี บริษัทจะจดัเก็บจนกว่าคดีความจะสินสดุ 

    ข้อ . สทิธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

                ในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนี ภายใต้หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามที

กฎหมายว่าด้วยการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ทังนี  หากท่านประสงค์ทีจะขอใช้สิทธิของท่าน                  

ท่านสามารถขอใช้สิทธิผ่าน “แบบคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right Request 

Form)” โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามข้อ  

                     .  สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม หากทา่นได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเกบ็รวบรวม ใช้ 

และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล(ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมทีเจ้าของข้อมูลให้ไว้ก่อนวนัทีกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคลใช้บงัคบัหรือหลงัจากนนั) ท่านมสีิทธิทีจะถอนความยินยอมเมือใดก็ได้ตลอดระยะเวลาทีข้อมูล

สว่นบคุคลอยู่กบับริษัท เว้นแต ่มีข้อจํากดัสิทธินนัโดยกฎหมายหรือมสีญัญาทีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ โดยบริษัท

จะแจ้งถึงผลกระทบทีอาจเกิดขนึจากการถอนความยินยอมดงักล่าวให้ท่านทราบ 

                     .  สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาซงึข้อมูลส่วนบุคคล

ของตนทีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทรวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึงข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวที

ท่านไมไ่ด้ให้ความยินยอม ทงันีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําร้องขอ หากการเข้าถึงหรือขอรับสําเนานนัส่งผลกระทบตอ่

สิทธิเสรีภาพของบคุคลอืน หรือกรณีทที่านไมมี่สิทธิเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว 

                     .  สิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไป

ยงัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคลอืน  

                     .  สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมสีิทธิขอคดัค้านการ

เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเก็บรวบรวมเพือ

วตัถปุระสงค์เกียวกบัการตลาดแบบตรง หรือเพือวตัถปุระสงค์เกียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ทงันี

บริษัทสามารถปฏิเสธคําร้องขอได้หากเป็นการจําเป็นเพือการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของบริษัท 



 

 

หรือกรณีทีบริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสําคัญยิงกว่า หรือเพือก่อตงั การใช้สิทธิเรียกร้อง         

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

                      .  สิทธิขอให้ลบหรือทาํลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมลูส่วนบุคคล หรือทําให้

ข้อมูลสว่นบุคคลเป็นข้อมลูทีไมส่ามารถระบุตวัตนได้ หากท่านเชือว่าข้อมลูส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/

หรือเปิดเผยนันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทไม่มีความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถุประสงค์ที

เกียวข้องในนโยบายฉบับนี หรือเมือเจ้าของข้อมูลได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที

แจ้งไว้ข้างต้น ทงันี บริษัทอาจปฏิเสธคําร้องขอดังกล่าวหากข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านร้องขอให้ลบนนัจําเป็นต้อง

เก็บรวบรวมตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด หรือเป็นข้อมลูทีจําเป็นตอ่การดําเนินการของบริษัท 

                      .  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชัวคราว         

ในกรณีทีบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลหรือขอคดัค้าน หรือกรณีอืน

ใดทีบริษัทไมมี่ความจําเป็นและต้องลบหรือทําลายข้อมลูส่วนบุคคลแตท่่านขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูนนัแทน 

                      .  สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมลู

สว่นบคุคลของท่านนนัไมถ่กูต้อง ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

                       .  สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน ในกรณีทีบริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยืนข้อร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมาย 

      ข้อ . ความมันคงปลอดภยัในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

                บริษัทเลือกใช้ระบบการจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีมีกลไกและเทคนิคทีเหมาะสมและมีมาตรการรักษา

ความมนัคงปลอดภยัตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทงัจํากัด

การเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเฉพาะพนักงาน ลกูจ้าง ของบริษัททีเกียวข้อง เพือป้องกนัไม่ให้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านถกูนําไปใช้ เปิดเผย ทําลาย หรือเข้าถงึโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

       ข้อ . วธีิการติดต่อ 

              หากท่านมีคําถามใดๆเกียวกับคําประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้        

โดยใช้รายละเอียดการติดตอ่ ดงัตอ่ไปนี 

                 รายละเอียดผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 

                 ชอืบริษัท : บริษัท เธียรสรัุตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

                 ทีอยู่ : เลขที /  หมูที่  ซ.ชชูาติอนสุรณ์  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

      โทรศพัท์ :  02-8198899  ,  1210           อเีมล : dpo.tsrgroup@tsrplc.com 

    

 

 



 

 

     ข้อ 10. การเปลยีนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี 

              บริษัทอาจทําการเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice)นีเป็นครังคราว เพือให้

สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงใดๆทีเกียวกับการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและเพือให้สอดคล้องกับ

การเปลียนแปลงใดๆในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลหรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง บริษัทจะแจ้ง

ให้ทา่นทราบถงึการแก้ไขเปลียนแปลงทีสําคญัใดๆด้วยช่องทางทีเหมาะสม 

                           ประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice)ฉบับนีมีผลใช้บังคับตังแต่วันที 31 พฤษภาคม

2565 เป็นต้นไป 

                                                                       ประกาศ  ณ วนัที   พฤษภาคม 2565 

                                                                               บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                      

                                                                                            

 


