
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัท ไทยชรูส จ ากดั 

ดว้ยบรษิัท ไทยชรูส จ ากดั (บรษิทัฯ)  ไดม้ีการเก็บรวมรวบขอ้มลู ใช ้ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้  คู่คา้  พนกังาน  

ผูส้มคัร  บคุลากร และ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท   โดยบรษิัทตระหนกัถงึความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล

ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานส าคญัในความเป็นส่วนตวัที่ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย  บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล  เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของบรษิัทเป็นไปตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  พ.ศ. 2562  และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  รวมถึงมาตรฐานสากลในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี โดยใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งรบัทราบและถือเป็นแนวปฏิบตัิต่อไป 

1. ขอบเขตการบงัคบัใช ้

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้ มีขอบเขตการบงัคบัใชค้รอบคลมุการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้หมด

ที่ด  าเนินการโดยบรษิัทฯ รวมถึงบคุคลใดๆ ซึ่งล่วงรูข้อ้มลูส่วนบคุคลเนื่องจากเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัท  

จะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมาย รวมทัง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้

ส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

ใชบ้งัคบับรษิัทฯ จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้ต่อไปตามวตัถปุระสงคเ์ดิม  โดยการเปิดเผยและการ

ด าเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้  บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

2. ค านิยาม 

“บรษิัท”  หมายถึง  บรษิัท ไทยชรูส จ ากดั 

“บคุคล”  หมายถึง  บคุคลธรรมดา 

“เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล”  หมายถึง  บคุคลธรรมดาซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

“ขอ้มลูส่วนบคุคล”  หมายถงึ  ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล ซึ่งสามารถท าใหร้ะบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง หรือ ทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีอ่อนไหว”  หมายถึง  ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเชือ้ชาติ เผา่พนัธุ ์ ความคดิเห็นทางการเมือง 

ขอ้มลูพนัธุกรรม  ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอื่นใดซึง่กระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูในท านองเดียวกนัตามที่กรรมการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 

”การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถงึ การเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

“ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล”  หมายถึง  บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งมอี  านาจหนา้ที่ตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 



“ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล”  หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลซึง่มีอ  านาจหนา้ที่ตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล ทัง้นี ้  บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่ง

ด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล โดยมีแหล่งที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคล  วตัถปุระสงคแ์ละหลกัการในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี ้

3.1 แหล่งที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคล  

        3.1.1  เก็บขอ้มลูรวบรวมโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  เช่น  การเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลจากการกรอก

ขอ้มลูส่วนบคุคลผ่านเอกสาร และ/หรือ แบบฟอรม์ต่างๆ และ/หรือ แบบสอบถาม ของบรษิัทฯ  ทัง้ในรูปแบบ

กระดาษและรูปแบบออนไลน ์หรือ การเขา้งานผ่านระบบอิเล็คทรอนกิ  หรือ ระบบเว็บไซดบ์รษิัทผ่านระบบคกุกี ้
(cookies) 

        3.1.2  เก็บรวบรวมจากแหง่อื่นท่ีไม่ใชจ่ากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลโดยตรง เช่น การสืบคน้ขอ้มลูส่วนบคุคล

ผ่านระบบอิเล็คทรอนิก หรือ ระบบเว็บไซด ์หรือ การสอบถามจากบคุคลที่สาม  โดยบรษิัทฯ  จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลู

ส่วนบคุคลทราบโดยไมช่กัชา้ โดยไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันบัแตว่นัท่ีบรษิัทฯ  เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากแหล่ง

ดงักล่าว  รวมถึงจะด าเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวจากเจา้ของขอ้มลูส่วน

บคุคล เวน้แต่ เป็นกรณีที่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยินยอม หรือ แจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่

พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

3.2  วตัถปุระสงค ์และ หลกัการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 

        3.2.1  บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเทา่ที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายที่ไดแ้จง้

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไวก้่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล  เช่น  เพื่อประโยชนใ์นการใหบ้รกิาร เพื่อ

ปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบตา่งๆ เพื่อท าการวเิคราะหจ์ดัท า

เอกสารตามค ารอ้งขอของหนว่ยงาน หรือ องคก์รอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง หรือ อาจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  เพื่อ

ประโยชนใ์นการบรหิารจดัการภายในบรษิัท  และ เพื่อบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบคุคลของทางบรษิัทฯ   โดย

บรษิัทฯ จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลก่อนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล  

เวน้แตก่รณีดงันี ้ บรษิัทฯ สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอมตามที่กฎหมายอนญุาต 

                    (1)  เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวตัศิาสตร ์หรือ จดหมายเหตเุพื่อ

ประโยชนส์าธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศกึษาวิจยัหรือสถิติ  โดยบรษิัทฯ  จะจดัใหม้มีาตรการปกปอ้งที่เหมาะสมเพื่อ

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

                    (2)  เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีิต รา่งกาย หรือ สขุภาพของบคุคล 

                    (3)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นคู่สญัญา หรือเพื่อใช้

ด  าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 



                    (4)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจ  เพื่อประโยชนส์าธารณะของผูค้วบคมุ

ขอ้มลูส่วนบคุคล  หรือปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้  านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

                    (5)  เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล  หรือของบคุคล 

หรือของนิติบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล  เวน้แต่ประโยชนด์งักล่าวมีความส าคญันอ้ยกวา่สิทธิขัน้

พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

                    (6)  เป็นการปฏิบตัติามกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

        3.2.2  ในกรณีเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือสญัญา  หรือมี

ความจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเพื่อเขา้ท าสญัญา  หรือตอ้งใหข้อ้มลูดว้ยประการอื่นใด  หากเจา้ของขอ้มลูไม่ให้

ขอ้มลูเช่นว่านัน้   อาจส่งผลใหธุ้รกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลถกูระงบั  หรือ หยดุลง

ชั่วคราว  จนกว่าบรษิัทฯ จะไดร้บัขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ทัง้นี ้เนื่องจากบรษิัทฯ ไม่สามารถประมวลผล

ขอ้มลูเหล่านัน้ได ้หรือกฎหมายก าหนดหา้มมใิหม้ีการด าเนินธุรกรรมนัน้อีกต่อไป เป็นตน้ 

        3.2.3  การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว  บรษิัทฯ  จะตอ้งขอความยินยอมโดยชดัแจง้จาก

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหวดงักล่าว ตามหลกัเกณฑท์ี่

บรษิัทฯ ก าหนด โดยไมข่ดัต่อกฎหมาย 

4.    การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล บรษิัทฯ จะด าเนินการตามวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการด าเนนิการท่ีสอดคลอ้ง

ตามขอ้  3.2 วตัถปุระสงคแ์ละหลกัการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล  โดยบรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลเท่าที่จ  าเป็นใหแ้ก่หน่วยงานหรือบคุคลภายนอก  ภายใตค้วามยินยอมของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  เวน้แต่

จะไดก้ระท าภายในกรอบท่ีกฎหมายใหอ้ านาจไว ้ ทัง้นี ้ ขอ้มลูส่วนบคุคลอาจถกูเปิดเผยใหแ้ก่บคุคลภายนอก องคก์ร 

หรือ หน่วยงานของรฐัดงัต่อไปนี ้

(1)  บรษิัทในเครือ หรือ บรษิัทในกลุม่ 

(2) คู่คา้ คู่สญัญา ผูใ้หบ้รกิาร พนัธมติรทางธุรกิจของบรษิัท และ/หรือ ผูแ้ทนจ าหน่าย 

(3) หน่วยงานซึง่ด าเนินงานดา้นขอ้มลูเครดิต  สถาบนัการเงิน และ/หรือ ธนาคาร 

(4) หน่วยงานของรฐั ซึ่งมีอ  านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(5) หน่วยงาน หรือ องคก์รอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  หรืออาจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และ/หรือ 

นิติบคุคลตามกฎหมายอื่น 

5  ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล  

บรษิัทฯ จะท าการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามระยะเวลา  ดงันี ้

        5.1  ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลโดยเฉพาะ 



        5.2  ในกรณีที่กฎหมายไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไวโ้ดยเฉพาะ  บรษิัทฯ จะเก็บรกัษษ

ขอ้มลูส่วนบคุคลเทา่ที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ๆ  บรษิัทฯ จะก าหนด

ระยะเวลาในการจดัเก็บตามความจ าเป็นท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัิงานของบรษิัท 

       เมื่อพน้ระยะเวลาการเก็บรกัษาดงักลา่ว  บรษิัทฯ จะด าเนินการลบ ท าลาย  หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่

ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป้นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ได ้

6.  การรกัษาความปลอดภยัส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคล 

        บรษิัทฯ จดัใหม้ีมาตราการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลที่เหมาะสม  เพื่อป้องกนัการโจรกรรม  หรือ

การละเมดิขอ้มลูส่วนบคุคล  การสญูหาย  การเขา้ถงึ  การใช ้ การเปล่ียนแปลง  การแกไ้ข  หรือ การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล

โดยไม่มีอ านาจ หรือโดยขดัต่อกฎหมาย 

7.  การละเมดิขอ้มลูส่วนบคุคล 

        ในกรณีที่เกิดเหตลุะเมดิขอ้มลูส่วนบคุคล บรษิัทจะด าเนินการแจง้ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล

ทราบภายใน 72 ชั่วโมง  นบัแต่เมื่อบรษิัททราบถงึเหตลุะเมดิขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว  หรือในท่ีมีการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล

นัน้มีความเส่ียงสงูที่จะกระทบตอ่สิทธิเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู  บรษิัทจะด าเนินการแจง้เหตลุะเมิดพรอ้มแนวทางเยยีวยาเหตุ

ละเมิดดงักล่าวใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบโดบไม่ชกัชา้ 

8.  สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

        นโยบายนีไ้ดจ้ดัท าขึน้เพื่อท าใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมั่นใจว่า  สามารถใชสิ้ทธิที่มีอยู่ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ไดด้งัต่อไปนี ้

        8.1  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการเพกิถอนความยินยอมในการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไดใ้หค้วามยินยอมไวก้บับรษิัทฯ เมื่อใดก็ได ้

        8.2  สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล  เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการขอเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบคุคล  และขอใหบ้รษิทัฯ  ท าส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวรวมถึงขอใหบ้รษิัทฯ เปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วน

บคุคลที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อบรษิัทฯ ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้

        8.3  สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง  เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการขอใหบ้รษิัทฯ แกไ้ขขอ้มลูที่ไม่

ถกูตอ้ง ไม่เป็นปัจจบุนั  หรือ เพิ่มเติมขอ้มลูที่ไม่สมบรูณ ์

        8.4  สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบคุคล  เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการขอใหบ้รษิัทฯ  ท าการลบขอ้มลูของเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบคุคลดว้ยเหตบุางประการได ้



        8.5  สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล  เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชก้ารใชข้อ้มลู

ส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลดว้ยเหตบุางประการได ้

        8.6  สิทธิในการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคล  เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวขอ้ง

กบัเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล รวมทัง้ขอใหบ้รษิัทฯ ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูส่วน

บคุคลใหไ้วก้บับรษิัทฯ  ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรายอื่น หรือ ตวัเจา้ของข้อมลูส่วนบคุคลเองดว้ยเหตบุางประการได ้

        8.7  สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลของขอ้มลูส่วนบคุคล  เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิในการคดัคา้นการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลดว้ยเหตบุางประการได ้

        เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถใชสิ้ทธิดงักล่าว  ผ่านทางชอ่งทางที่บรษิัทฯ  ไดร้ะบไุว ้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ อาจจะปฏิเสธการ

ใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้ หากปรากฏเหตอุนัสมควรเท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย ทัง้นี ้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิรอ้งเรียนต่อ

เจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ ในกรณีที่บรษิัทฯ หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบญัญตัิดงักล่าว 

9.  การทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย 

        บรษิัทฯ  จะพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นประประจ าทกุปี 

10.  ช่องทางการตดิต่อ 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัท ไทยชรูส จ ากดั 

เลขที่ 5-7 ถนนทรพัย ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทร 02-2330168  (จนัทร ์– ศกุร ์: เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ)  

อีเมล ์: marketing@thaichuros.co.th 

 

 


