
 

 

                                      ประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) 
                                                            บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

 

              บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนกัและให้ความสําคญักับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ประกาศความเป็นส่วนตวัสําหรับนกัลงทุนและผู้ ถือหุ้น (Privacy Notice) ฉบบันี จดัทําขนึเพือชีแจงรายละเอียด

และวิธีการจดัการและประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลทีบริษัท ได้รับมาจากท่าน วตัถปุระสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ 

เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านใน

ฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล รายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

        ข้อ 1. คาํนิยาม 

                     “บริษัท” หมายถงึ บริษัท เธียรสรัุตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

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

บริษัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชนัแนล จํากดั 

                     “ท่าน”  หมายถึง ผู้ ถือหุ้ น หรือบุคคลใดๆทีเกียวข้องกับกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ               

ของบริษัท 

                     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนันได้                  

ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม แตไ่มร่วมถงึข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  

                     “ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพันธุ์  

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม             

ข้อมูลสขุภาพ ความพิการ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมูลอืนใดซงึกระทบต่อ

เจ้าของข้อมลูในทํานองเดยีวกนัตามทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลประกาศกําหนด 

                      “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบุคคลซงึมีอํานาจหน้าทีตดัสินใจเกียวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

                       “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลซงึดําเนินการเกียวกับการเก็บ 

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลตามคําสงัหรือในนามของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคล 

                       “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองทีเกียวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิมเติม

ใดๆในอนาคต 

 

 



 

 

      ข้อ 2. ช่องทางและแหล่งทมีาของข้อมลูส่วนบุคคล 

                 บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน โดยบริษัทได้รับข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านผ่านช่องทางตา่งๆ ดงันี 

                   2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง : บริษัทอาจได้รับข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน

จากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์หรือเมือท่านส่งมอบเอกสารทีเกียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคลแก่บริษัทหรือกรณีที

ท่านแลกบตัรเพือขอเข้าพืนทีอาคาร 

                  2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านโดยอัตโนมตัิ เช่น การจดัเก็บข้อมูลบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด (Closed-circuit television : 

CCTV) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ 

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

ศกึษารายละเอียดเพิมเติมได้ที “ประกาศเกียวกบัการใช้คกุกี (Cookies Notice)” ของบริษัท 

      ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลทถีูกเกบ็รวบรวม 

                ข้อมลูส่วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี เป็นข้อมลูส่วนบุคคล

ของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลในประเภทดงัต่อไปนี 

                        1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น อาทิ ชอื นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ ทีอยู่ เลขบญัชีธนาคาร สญัชาติ จาํนวนหุ้น 

สําเนาบตัรประชาชน 

                     2. ข้อมูลของบุคคลอืน อาทิ ข้อมูลผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ รับมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชน  

ทงันี ในกรณีทีท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนแก่บริษัท ท่านรับรองว่าได้รับความยินยอมและได้แจ้ง

เจ้าของข้อมลูสว่นบุคคลดงักลา่วแล้ว ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลตามทีระบใุนนโยบายฉบบันีแล้ว 

                        3. ข้อมูลอืนๆ อาทิ 

                                  3.1 ข้อมูลบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด(Closed-circuit television : CCTV) ภาพนิง 

ภาพเคลือนไหว รวมถึงทรัพย์สินทีเกียวข้องกับท่าน เช่น ยานพาหนะ เมือท่านเข้าไปในพืนทีภายในสถานที 

อาคาร หรือพืนทใีดๆของบริษัท ผ่านระบบและอปุกรณ์กล้องวงจรปิด โดยจะติดตงัอปุกรณ์กล้องวงจรปิดภายใน

จดุสําคญัของอาคาร พนืทีตา่งๆ อาทิ เชน่ ประตทูางเข้า โถงทางเดิน เป็นต้น 

                       3.2 ข้อมลูด้านเทคนิค อาทิ ข้อมลูการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log) ข้อมลูจากการบนัทึกการใช้งาน เชน่ ตวัระบอุปุกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหสัประจาํตวัอุปกรณ์ 

ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชือมต่อ ข้อมูลตําแหน่งทีตงัทางภูมิศาสตร์ ประเภทของ

เบราว์เซอร์ (Browser) 

                      4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว(Sensitive Data) เอกสารในการแสดงตัวตนอาจมี

ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่เลือด โปรดทราบว่าบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ

ข้อมูลดงักล่าว โปรดขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลก่อนส่งมอบเอกสารแก่บริษัท หากท่านมิได้ดําเนินการตามทีแจ้ง 



 

 

บริษัทอาจดําเนินการขีดฆ่าหรือปิดทบึข้อมูลดงักล่าว หากในกรณีทีบริษัทมีความจําเป็นต้องจดัเก็บข้อมูลส่วน

บุคคลทีมีความอ่อนไหว บริษัทจะจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมและขอความยินยอมจาก

ท่านก่อนการเก็บรวบรวม เว้นแต่ จะมีกฎหมายยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเอาไว้ เช่น การคุ้มครองแรงงาน 

ประกันสงัคม ป้องกันระงับอนัตรายต่อชีวิต ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือข้อยกเว้นอืนๆตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด 

     ข้อ 4. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

                   4.1 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี (รวมเรียกว่า 

“วตัถุประสงค์ทกีาํหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี                              

                       . .  เพือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ (Contract) เช่น เป็นการ

จาํเป็นเพือปฏิบติัตามสญัญาซงึท่านเป็นคูส่ญัญากบับริษัท หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อน

เข้าทําสัญญาหรือเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้ลลุ่วงไปได้ด้วยดี อาทิ เพือวตัถุประสงค์ในการเชิญ

ประชุมผู้ ถือหุ้น จดัประชุมผู้ ถือหุ้น การจดัการทะเบียนผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การติดต่อสือสารกบัท่าน หรือ

การบริหารจดัการอนืๆทีเกียวข้อง เป็นต้น 

                           4.1.2 เพือปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมายทีเกียวข้องหรือใช้บังคับ(Legal Obligation) เช่น 

เพือการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องกับบริษัท หรือเพือปฏิบัติตามคําสงัของผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิ 

กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสงัศาล 

พนกังานอยัการหรือกฎหมายอืนๆทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท 

                           . .  เพือการดําเนินงานทีจําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกิน

ขอบเขตทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น 

การเก็บข้อมูลผู้ ติดต่อภายนอกผ่านการบันทึกภาพวงจรปิด (CCTV) การแลกบัตรก่อนเข้าพืนทีของบริษัท         

บันทึกผู้มาติดต่อ(Visitor Records) เพือควบคุมการเข้ามาภายในอาคารและรักษาความปลอดภัยของบริษัท 

บุคลากร บุคคลอืน รวมทังทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท การจัดการบริหารเกียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้ น              

การลงทะเบียนเข้าประชุม การอํานวยความสะดวก การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม การยืนยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธิของผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การบนัทกึรายงานประชุม เป็นต้น 

                           . .  เป็นการจําเป็นเพือการปฏิบัติหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์

สาธารณะของบริษัท(Public Task) หรือปฏบิตัิหน้าทีในการใช้อํานาจรัฐทีได้มอบให้แก่บริษัท 

                           . .  เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล(Vital 

Interest) เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การติดต่อฉุกเฉิน 

การควบคมุและป้องกนัโรคติดตอ่ เป็นต้น 

                           . .  ความยินยอม(Consent) เมือบริษัทไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทาง

กฎหมายตามกรณีทีระบุข้างต้น ทงันี บริษัทจะขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยบริษัทจะประมวลผล



 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งและทีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในกรณีทีบริษัท

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว บริษัทจะดําเนินการตามทีกฎหมาย

กําหนดหรือโดยได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน อาทิ การนําเสนอผลิตภณัฑ์ สิทธิพิเศษแก่ท่าน 

                   4.2 ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดในข้อ 4.1 

ข้างต้น ส่วนทีมคีวามเกียวข้องกบัการปฏิบตัิตามสญัญา การเข้าทําสญัญากบัท่าน หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

บริษัทมีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึงเป็นข้อมูลทีจําเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์

ดังกล่าว โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือบริษัทอาจไมส่ามารถให้บริการ หรือปฏิบตัหิน้าทีภายใต้สญัญาทีได้เข้าทํากบัท่าน หรือไมส่ามารถ

เข้าทําสญัญากบัท่านได้ (แล้วแตก่รณี)  

                   4.3 ในกรณีทีบริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวตัถุประสงค์ทีไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะ

จดัให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพิมเติม เพืออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว

และแจ้งให้ท่านทราบก่อน 

     ข้อ . การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

                 .  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน ภายใต้วตัถุประสงค์ทีกําหนดและตามหลกัเกณฑ์ที

กฎหมายกําหนดให้แก่หน่วยงานและบคุคลดงัตอ่ไปนี 

                          . .  หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทีมีหน้าทกีํากบัดูแลตามกฎหมาย อาทิ กรมสรรพากร 

กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ธนาคาร นายทะเบียนผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

                          . .  หน่วยงานทีขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอ

ข้อมูลเพือการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือทีมีความเกียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาล เจ้าหน้าทีตํารวจ สํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล เป็นต้น 

                                   ในกรณีทีบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอืน บริษัทจะจัดให้มี

มาตรการทีเหมาะสมเพือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีได้เปิดเผยและเพือปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าทีการ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลกําหนด 

                                    ในกรณีทีบริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทจะ

ดําเนินการเพือทําให้แนใ่จว่าบริษัท ได้สง่หรือโอนไปยงัประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมลู

ในต่างประเทศทีมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลทีเพียงพอ ในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอม

ของทา่นสําหรับการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัตา่งประเทศ ทงันี ตามทีกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลกําหนด  

  



 

 

     ข้อ 6. ระยะเวลาเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

                    6.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจําเป็นเพือบรรลุวัตถุประสงค์ที

กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนนัๆ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา

เกินกวา่ระยะเวลาดงักล่าว หากมีกฎหมายกําหนดหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวนนัจําเป็นต่อการ

ก่อตงัสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัท หรือในกรณีทีบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย จนกว่าคดี

จะถงึทีสดุ และภายหลงัจากพ้นระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะลบ ทําลาย หรือทําให้เป็นข้อมลูทีไมส่ามารถระบุตัว

บุคคลได้ทนัที 

              6.2 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด(Closed-circuit television: CCTV)ไว้

ภายใน 1 เดือน โดยเมือครบกําหนดระยะเวลาข้อมลูจะถกูลบโดยอตัโนมตั ิ(auto delete) ทงันี กรณีทีจาํเป็นต้อง

ใช้เป็นหลกัฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดี บริษัทจะจดัเก็บจนกว่าคดีความจะสินสดุลง 

      ข้อ 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

                    ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข

ตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ทังนี หากท่านประสงค์ทีจะขอใช้สิทธิของท่าน        

ท่านสามารถขอใช้สิทธิผ่าน “แบบคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right Request 

Form)” โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามข้อ 9 

                           7.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล (ไมว่า่จะเป็นความยินยอมทีเจ้าของข้อมลูให้ไว้ก่อนวนัทีกฎหมาย

คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลใช้บงัคบัหรือหลงัจากนนั) ท่านมีสิทธิทีจะถอนความยินยอมเมอืใดก็ได้ตลอดระยะเวลา

ทีข้อมลูส่วนบุคคลอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธินนัโดยกฎหมายหรือมีสัญญาทีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 

โดยบริษัทจะแจ้งถึงผลกระทบทีอาจเกิดขนึจากการถอนความยินยอมดงักล่าวให้ท่านทราบ 

                           7.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาซึงข้อมูลส่วน

บุคคลของตนทีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทรวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึงข้อมูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวทีท่านไมไ่ด้ให้ความยินยอม ทงันีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําร้องขอ หากการเข้าถึงหรือขอรับสําเนานนัส่งผล

กระทบตอ่สิทธิเสรีภาพของบคุคลอืน หรือกรณีทีท่านไม่มสีิทธิเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว 

                           7.3 สิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ทา่นมสีิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน

ไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลอืน  

                            7.4 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอ

คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเก็บ

รวบรวมเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการตลาดแบบตรง หรือเพือวัตถุประสงค์เกียวกับการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ สถิติ ทงันีบริษัทสามารถปฏิเสธคําร้องขอได้หากเป็นการจําเป็นเพือการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์



 

 

สาธารณะของบริษัท หรือกรณีทีบริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอนัชอบด้วยกฎหมายสําคัญยิงกว่า หรือเพือก่อตัง    

การใช้สิทธิเรียกร้อง การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

                             7.5 สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

ทําให้ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านเชือว่าข้อมูลส่วนบุคคลถกูเก็บรวบรวม ใช้ 

และ/หรือเปิดเผยนนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นวา่บริษัทไมม่ีความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถปุระสงค์

ทีเกียวข้องในนโยบายฉบับนี หรือเมอืเจ้าของข้อมลูได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคดัค้านตามที

แจ้งไว้ข้างต้น ทงันีบริษัทอาจปฏิเสธคําร้องขอดังกล่าวหากข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านร้องขอให้ลบนันจําเป็นต้อง

เก็บรวบรวมตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด หรือเป็นข้อมลูทีจําเป็นตอ่การดําเนินการของบริษัท 

                            7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ทา่นมีสิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลชวัคราว ใน

กรณีทีบริษัท อยู่ระหวา่งตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมลูสว่นบุคคลหรือขอคดัค้าน หรือกรณีอืนใด

ทีบริษัทไม่มคีวามจําเป็นและต้องลบหรือทําลายข้อมลูส่วนบคุคลแตท่่านขอให้ระงับการใช้ข้อมลูนนัแทน 

                            7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหาก

ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านนนัไม่ถกูต้อง ไมเ่ป็นปัจจบุัน ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ หรือกอ่ให้เกิดความเข้าใจผิด 

                            7.8 สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน ในกรณีทีบริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้ มครองข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยืนข้อร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลตามกฎหมาย 

      ข้อ . ความมันคงปลอดภยัในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

                บริษัทจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีมีกลไกและเทคนิคทีเหมาะสม การเข้ารหัส         

รวมทงัจํากัดการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเฉพาะพนกังาน ลกูจ้าง ของบริษัททีเกียวข้อง เพือป้องกันไม่ให้

ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านถูกนําไปใช้ เปิดเผย ทําลาย หรือเข้าถงึโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

      ข้อ 9. วธีิการติดต่อ 

                 หากท่านมีคําถามใดๆเกียวกบัคําประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ท่านสามารถติดตอ่บริษัทได้ โดย

ใช้รายละเอยีดการติดตอ่ ดงัต่อไปนี 

                        รายละเอยีดผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคล 

                 ชอืบริษัท : บริษัท เธียรสรัุตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

                 ทีอยู่ : เลขที 43/9 หมูที่ 7 ซ.ชชูาติอนสุรณ์ 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 

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

      ข้อ 10. การเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice)ฉบับนี 

                   บริษัทอาจทําการเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice)นีเป็นครังคราว เพือให้

สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงใดๆทีเกียวกับการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและเพือให้สอดคล้องกับ



 

 

การเปลียนแปลงใดๆในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลหรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง บริษัทจะแจ้ง

ให้ทา่นทราบถงึการแก้ไขเปลียนแปลงทีสําคญัใดๆด้วยช่องทางทีเหมาะสม 

              ประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice)ฉบับนีมีผลใช้บังคับตังแต่วันที 31 พฤษภาคม 2565           

เป็นต้นไป 

                                                       ประกาศ  ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2565 

                                                                               บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

 

  

  

 

                                                                                            

 


