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บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) 

ข้อ 1. หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้ระบบสื่อสารไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเรว็ ทําให้

การเขา้ถงึ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถทําได้โดยง่าย สะดวก และ

รวดเรว็ อนัอาจนํามาซึง่ความเสยีหาย ต่อเจ้าของขอ้มูล ประกอบกบัได้มพีระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูล

สว่นบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม 2562 แลว้นัน้  

 บรษิทัไดต้ระหนักถงึความสําคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสทิธขิ ัน้

พืน้ฐานสําคญัทีต่้องไดร้บัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และหลกัปฏญิญาสากลว่า

ด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งบุคคลใดจะถูกแทรกแซงตาม

อําเภอใจในความเป็นสว่นตวั ครอบครวั ทีอ่ยู่อาศยั หรอืการสือ่สาร หรอืการถูกลบหลู่ ดหูมิน่ เกยีรตยิศและ

ชื่อเสยีงไม่ได ้ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดค้วามคุม้ครองตามกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสทิธหิรอืการลบหลู่ดงักล่าว

นัน้ รวมถงึสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชนตามทีป่ระกาศใชใ้นระดบัสากล ตามหลกัการของ

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UN Global Compact) รวมถงึพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 บรษิทัจงึไดป้ระกาศนโยบายเพือ่เป็นหลกัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Privacy) ดงัน้ี 

 

ข้อ 2. วตัถปุระสงค ์

 นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี จดัทําขึ้นเพื่อคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูล

สว่นบุคคล ซึง่ไดท้าํธุรกรรม ใชบ้รกิาร มสีว่นไดเ้สยี หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 2.1 เพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ผูบ้รหิาร พนักงาน ซึ่งมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วน

บุคคล 

 2.2 เพือ่กําหนดขัน้ตอนหรอืมาตรการรกัษาความปลอดภยัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 2.3 เพือ่กําหนดแนวทางในการปฏบิตังิานของพนกังานซึง่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล 

 2.4 เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคล ลูกคา้   

คู่คา้ ผูใ้ชบ้รกิาร ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอืเกีย่วของกบัขอ้มลูสว่นบุคคล 

 2.5 เพือ่ยนืยนัตวัตนหรอืตรวจสอบบุคคล 

2.6 เพือ่ตรวจสอบและป้องกนัการกระทาํทีล่ะเมดิกฎหมาย 

2.7 เพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) เพือ่ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ซึง่อยู่ภายใตว้ตัถุประสงค์

ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2.8 เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ รวมทัง้บรษิทัในเครอื 

2.9 เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

2.10 เพื่อให้ขอ้มูลแก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกําหนดหรอืตามการร้องขอโดยหน่วยงาน

ของรฐั 

2.11 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการก่อตัง้สทิธทิางกฎหมายและการดําเนินคด ี
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2.12 เพือ่วตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ 

2.13 เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  

 

ข้อ 3. ขอบเขตการใช้ 

 3.1 ให้ประกาศฉบบัน้ี มผีลใช้บงัคบักบัคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบั

ของบรษิทั โคลเวอร ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย รวมถงึคู่คา้ ผูใ้หบ้รกิาร และผูม้สี่วนไดเ้สยี

กบับรษิทั 

 3.2 ให้ประกาศฉบบัน้ีมผีลใช้บงัคบักบัทุกกิจกรรมการดําเนินงานของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกบัข้อมูล

สว่นบุคคล 

 

ข้อ 4. บทนิยาม    

“บริษทั” หมายถงึ บรษิทั โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

“บริษทัย่อย” หมายถงึ บรษิทัซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบรษิทั โดยมลีกัษณะ

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถงึ ขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกบับุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตวัตน

ของบุคคลนัน้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้น้ีไม่รวมถึง

ขอ้มลูของผูท้ีถ่งึแก่กรรม 

บุคคลในทีน้ี่จงึหมายถงึ บุคคลธรรมดาทีย่งัมชีวีติอยู่ และไม่รวมถงึ

นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความ

อ่อนไหว (Sensitive Data)” 

หมายถงึ ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ป็นเรื่องส่วนตวัโดยแทข้องบุคคลแตม่ี

ความละเอยีดอ่อนและสุม่เสีย่งต่อการถูกใชใ้นการเลอืกปฏบิตัอิย่าง

ไม่เป็นธรรม จงึต้องดําเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพเิศษ เช่น 

เชื้อชาติ, ศาสนา, พฤติกรรมทางเพศ, ความเห็นทางการเมือง, 

ประวตัอิาชญากรรม, ขอ้มูลสหภาพแรงงาน, ขอ้มูลสุขภาพ, ความ

พกิาร, ขอ้มูลพนัธุกรรม, ขอ้มูลชวีภาพ หรอือื่น ๆ ตามทีก่ฎหมาย

กําหนด 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Subject)” 

หมายถงึ บุคคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลนัน้บ่งชี้ไปถงึ ไม่ใช่กรณีทีบุ่คคล

มคีวามเป็นเจ้าของข้อมูลในลกัษณะทรพัยสิทธิหรอืเป็นคนสร้าง

ขอ้มลูนัน้ขึน้มา 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

(Data Processor)” 

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกบัการ

เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ในทีน้ี่หมายถงึ คู่คา้ 

บุคคล หรอืบรษิทัภายนอกซึง่บรษิทัไดว้่าจา้ง 

“บุคคล”  หมายถงึ บุคคลธรรมดา 
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“เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (Data Protection Officer 

: DPO)” 

หมายถงึ บุคคลซึ่งบรษิทัแต่งตัง้ใหท้ําหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีคุ่ม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 

“ผู้ประสานงานข้อมูลส่วน

บุคคล                 (Data 

Protection Coordinator : 

DPC)” 

หมายถึง บุคคลซึ่งถูกกําหนดหรอืได้รบัมอบหมาย ให้มหีน้าที่ใน

การตดิต่อประสานงานกบับุคคลหรอืนิตบุิคคลหรอืหน้าที่อื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง  ตามนโยบายฉบบัน้ี 

 

ข้อ 5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลเฉพาะบุคคล ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติส่วนตวั 

หรอืความสนใจส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว โดยมแีหล่งที่มา และ

หลกัการในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

 5.1 แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากช่องทาง ดงัน้ี 

  5.1.1  เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล

จากการ กรอกขอ้มูลสว่นบุคคลผ่าน การลงนามในสญัญาหรอืเอกสาร การสมคัรงาน การตอบแบบสอบถาม 

ทัง้รูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ หรอืเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกบับรษิัทฯ ผ่าน

ช่องทางทีก่ําหนด 

  5.1.2  เกบ็รวบรวมจากการทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ ซอฟต์แวร ์หรอื

แอปพลเิคชนัของบรษิทั เช่น การตดิตามพฤตกิรรมการใช้งานเวบ็ไซต์ หรอืบรกิารของบรษิทัด้วยการใช้

คุกกี ้(Cookies) หรอืจากซอฟตแ์วรบ์นอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นตน้ 

  5.1.3  เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง ซึ่งบรษิทัฯ

สามารถเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลดงักล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรอืได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บรษิทัฯ เช่น การสบืค้นขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ 

การสอบถามจากบุคคลทีส่าม หรอืการเปิดเผยโดยบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัในกลุ่ม พนัธมติรทางธุรกจิ หรอื

บุคคลที่สามเพื่อวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบบัน้ี โดยบรษิัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทราบโดยไม่ชกัชา้ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากแหล่งดงักล่าว รวมถงึจะดาํเนินการ

ขอความยนิยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่

ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยนิยอมหรอืแจง้เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีก่ฎหมายกําหนด 

 

 5.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  5.2.1  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ระทําไดภ้ายใต้วตัถุประสงคแ์ละเท่าทีจ่ําเป็น

ตามกรอบวตัถุประสงค์หรอืเพื่อประโยชน์ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 

พรอ้มทัง้แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบก่อนหรอืในขณะทีเ่กบ็รวบรวม ถงึรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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   1) วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม 

   2) ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมไว ้

   3) ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานซึง่อาจมกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

   4) ขอ้มลูหรอืช่องทางการตดิต่อกบับรษิทั 

   5) สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

   6) แจง้ผลกระทบจากการไม่ใหข้อ้มลูสว่นบุคคล ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล

ไม่ใหข้อ้มลูสว่นบุคคลตามทีก่ฎหมายกําหนด หรอืเพือ่เขา้ทําหรอืปฏบิตัติามสญัญา 

  

  5.2.2  บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ําเป็นตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ย

กฎหมายทีไ่ดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวก้่อนหรอืในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล โดยบรษิทัฯ จะ

ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรอืในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้

แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความ

ยนิยอม ดงัน้ี 

   (ก)  เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการจดัทาํเอกสารประวตัศิาสตรห์รอื

จดหมายเหตุเพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรอืทีเ่กีย่วกบัการศกึษาวจิยัหรอืสถติ ิซึง่ไดจ้ดัใหม้มีาตรการปกป้อง

ทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

   (ข)  เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 

   (ค)  เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น

คู่สญัญา หรอืเพือ่ใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลก่อนเขา้ทําสญัญานัน้ 

   (ง)  เป็นการจําเป็นเพือ่การปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดาํเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ํานาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มลู

สว่นบุคคล 

   (จ)  เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลหรอืของบุคคลหรอืนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดงักล่าวมี

ความสาํคญัน้อยกว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

   (ซ)  เป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

  5.2.3  ในกรณีเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลต้องให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏบิตัติามกฎหมาย

หรอืสญัญาหรอืมคีวามจําเป็นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเพือ่เขา้ทาํสญัญา หรอืตอ้งใหข้อ้มลูดว้ยประการอื่นใด 

หากเจ้าของขอ้มูลไม่ให้ข้อมูลดงักล่าวนัน้ อาจส่งผลใหธุ้รกรรมหรอืกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัเจ้าของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกระงบั หรอืหยุดลงชัว่คราว จนกว่าบรษิทัฯจะได้รบัขอ้มูลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่สามารถประมวลผลขอ้มูลเหล่านัน้ได ้หรอืกฎหมายกําหนดหา้มมใิหม้กีารดําเนิน

ธุรกรรมหรอืกจิกรรมนัน้อกีต่อไป 
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 5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนความสามารถ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ เพื่อดําเนินการตาม

วตัถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจดําเนินการได้เองโดยลําพงัตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ต้องได้รบัความ

ยนิยอมจากผูป้กครองของผูเ้ยาวเ์ท่านัน้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลไร้ความสามารถและเสมือนไร้

ความสามารถตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์เท่านัน้ 

 

 5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 

 บรษิทัจะไม่เกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว เวน้แต่มคีวามจําเป็นต้องเกบ็รวบรวม โดยต้อง

ได้รบัความยินยอมโดยชดัแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้น้ียกเว้นในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้

สามารถเกบ็รวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอม 

 

 5.5 การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิทัจะทาํการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูดงัน้ี 

  1. จดัเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบเอกสารและ/หรอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

 2. จัดเก็บข้อมูลในสถานที่ที่มีการจํากัดสิทธิการเข้าถึงเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) และ/หรอืเกบ็ไวบ้นฐานขอ้มลูออนไลน์ (Cloud Storage) ของผูใ้หบ้รกิารของกลุ่มบรษิทั 

 

ข้อ 6. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ต่อเจา้ของขอ้มลูสว่น

บุคคลก่อนหรอืในขณะทาํการเกบ็รวบรวม หรอืเป็นการจาํเป็นเพือ่ประโยชน์ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั

วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล และตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

เวน้แต่กรณีทีก่ฎหมายกําหนดใหไ้ม่ตอ้งขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืเป็นการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย  

 บุคคลหรอืนิตบุิคคลอื่นซึง่ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากการทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลยนิยอมให้

เปิดเผยหรอืเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบุคคลตามวตัถุประสงคซ์ึง่เจา้ของขอ้มลูสว่น

บุคคลไดต้กลงยนิยอมไวใ้หก้บับรษิทัและตามทีบุ่คคลหรอืนิตบุิคคลนัน้ไดแ้จง้ไวก้บับรษิทัเท่านัน้ 

 

ข้อ 7. คณุภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมไวน้ัน้ ตอ้งถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ ไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจ

ผดิ และตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ช่ีองทางเพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถรอ้งขอหรอืแกไ้ขขอ้มลูสว่น

บุคคลของตวัเองได ้

 

ข้อ 8. บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
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 บรษิัทกําหนดให้พนักงานหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความสําคญัและ

รบัผดิชอบในการเก็บรวบรวมใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทัอย่างเคร่งครดั โดยกําหนดให้บุคคลหรอืหน่วยงานดงัต่อไปน้ี ทําหน้าที่กํากบั

และตรวจสอบให้การดําเนินงานของบรษิัทนัน้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 8.1 ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1.1 จดัใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม และทบทวน

มาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ใหม้าตรการดงักล่าวมปีระสทิธภิาพทนัต่อเทคโนโลยี

ทีเ่ปลีย่นแปลง  

8.1.2  กําหนดขอบเขตการจดัการกบัขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อบุคคลหรอืนิตบุิคคล

อื่น ๆ 

8.1.3  จัดการให้มีระบบตรวจสอบการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่ 

กฎหมายกําหนด 

  8.1.4  บนัทกึรายการเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นบุคคลตามทีก่ฎหมายกําหนด 

8.1.5  จดัทําขอ้ตกลงกบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นิตบุิคคล หรอืบุคคลภายนอกอื่น

ใด หากมกีารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้

ว่าจ้างนิติบุคคลหรอืบุคคลภายนอกอื่นใดโดยผู้ประมวลผลข้อมูลนิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอก ดงักล่าวต้องมมีาตรการรกัษาความปลอดภยั การเก็บการใช้การ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปตามนโยบายฉบบัน้ี และตามพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562  

 

 8.2 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

8.2.1  ดาํเนินการเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลตามคาํสัง่ที ่

          ไดร้บัจากผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

  8.2.2  จดัใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่หมาะสม 

  8.2.3  จดัทําและเกบ็รกัษาบนัทกึรายการของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลไว ้

 

 8.3 เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

  8.3.1 ใหค้าํแนะนําในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลแก่ผูบ้รหิาร 

                              พนกังานและผูค้า้ของบรษิทั                                                                                                                   

8.3.2 ตรวจตราการดําเนินงานของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่น

บุคคล 
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8.3.3 ประสานงานและใหค้วามร่วมมอืกบัสํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล

ของบรษิทั บรษิทัย่อยและคู่คา้ของบรษิทั 

 

 8.4 คณะทาํงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

8.4.1  จดัทําและทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถงึแนวปฏบิตักิาร

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัใหค้รบถว้นและถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายกําหนด 

  8.4.2  ใหค้าํปรกึษาดา้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

  8.4.3  กํากบัดแูลหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิทั กํากบัดแูลหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิทั   

                              บรษิทัย่อยและคู่คา้ของบรษิทัใหด้าํเนินงานตามนโยบายและแนวปฏบิตักิาร  

                              คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทั 

   8.4.4  รายงานการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิทั บรษิทัย่อยและคู่คา้ของ  

                               บรษิทัต่อประธานคณะทํางานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

 8.5 บริษทัย่อย 

8.5.1  ใหผู้บ้รหิารสงูสุดของบรษิทัย่อยหรอืผูบ้รหิารสงูสุดของสาํนกังานในระดบั  

           สาํนกังานหรอืเทยีบเท่า มหีน้าทีส่ ัง่การควบคุมกํากบัดแูลใหพ้นกังานภายในสงักดั      

           ของตนปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 และ 

นโยบายฉบับน้ีโดยเคร่งครดัโดยให้มหีน้าที่เป็นผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล 

(DPC) รวมถึงแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกิดขึ้นในบริษัทหรือ

หน่วยงานของตนต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (DPO) 

8.5.2  บรษิทัย่อยสามารถออกขอ้กําหนดหรอืระเบยีบปฏบิตัเิกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบุคคลเพือ่ใชบ้งัคบัภายในหน่วยงานของตนได ้ทัง้น้ีขอ้กําหนดและระเบยีบ

ปฏบิตัดิงักล่าวตอ้งเป็นไปตามนโยบายฉบบัน้ีและตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

 

ข้อ 9. การรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อประโยชน์ในการรกัษาความลับและรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มี

มาตรการดงัน้ี 

9.1 กําหนดสทิธใินการเขา้ถงึการใช ้การเปิดเผย การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถงึการแสดง

หรือยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึง

กระบวนการทบทวนและการประเมนิ ประสทิธิภาพของมาตรการรกัษาความปลอดภยั ทัง้น้ีเป็นไปตาม

แนวนโยบายสารสนเทศของบรษิทัอย่างเคร่งครดั  
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9.2 ในการส่งการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ รวมถงึการนําขอ้มูลส่วนบุคคลไปเก็บบน

ฐานระบบข้อมูลในระบบอื่นใดซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ 

ประเทศปลายทางทีเ่กบ็รกัษาขอ้มลูตอ้งมมีาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ทยีบเท่าหรอืดกีว่ามาตรการ

ตามนโยบายน้ี 

9.3 ในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนมาตรการการรกัษาความปลอดภยัของบรษิทัจนเป็นเหตุให้มกีารละเมดิ

ข้อมูลส่วนบุคคล บรษิัทจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 

ชัว่โมงนับแต่ทราบเหตุเท่าทีจ่ะสามารถทําได ้เวน้แต่การละเมดินัน้มคีวามเสีย่งทีจ่ะกระทบต่อสทิธเิสรภีาพ

ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทัจะดาํเนินการแจง้เหตุการละเมดิพรอ้มทัง้แนวทางการเยยีวยาใหเ้จ้าของ

ขอ้มูลทราบโดยไม่ชกัช้า ทัง้น้ีบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิจากการที่เจ้าของ

ขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืบุคคลอื่น ซึง่ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ

หรอืเพกิถอนตามมาตรการความปลอดภยัจนเป็นเหตุใหข้อ้มูลส่วนบุคคลถูกใชห้รอืเปิดเผยต่อบุคคลทีส่าม

บุคคลอื่นใด 

 

ข้อ 10. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 เมื่อบรษิทัได้รบัขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิทัจะดําเนินการดงัต่อไปน้ีกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของ

ขอ้มลู 

10.1 ขัน้ตอนเกบ็รวบรวม  

 บรษิทัจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ในรูปแบบเอกสาร และ/หรอืขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่

จาํเป็นแก่การใหบ้รกิารหรอืบรกิารดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ภายใตว้ตัถุประสงคข์องบรษิทัและในระยะ

เวลานานเท่าทีจ่าํเป็นเพือ่ประโยชน์ในการใชง้านขอ้มลูสว่นบุคคลตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ ซึง่ขอ้มลู

ดงักล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุดและท่านยินยอมมอบข้อมูลส่วน

บุคคลใหแ้ก่บรษิทัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 บรษิทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ด้รบัจากแหล่งอื่นเฉพาะใน

กรณีที่มคีวามจําเป็นและได้รบัความยนิยอมจากท่านเท่านัน้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงขอ้มูลส่วน

บุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนัและเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพและประสทิธภิาพของการใหบ้รกิารของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้ 

 10.2 ขัน้ตอนนําข้อมูลไปใช้ 

 บรษิทัจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีที่พจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการทํางานการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัเพื่อใหก้ารดําเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอื

เพื่อปรบัปรุงบรกิารให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้นเพื่อพฒันามาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศในการ

บรหิารจดัการความเสีย่งป้องกนักจิกรรมที่มแีนวโน้มในการละเมดิกฎหมายระเบยีบการใชง้านทีเ่กี่ยวขอ้ง

หรอืขอ้ตกลงเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบรษิัทรวมถึงเพื่อการติดต่อทางโทรศพัท์ขอ้ความอีเมลหรอื

ไปรษณีย์หรอืผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบหรอืแจ้งใหท่้านทราบหรอืตรวจสอบและยนืยนัขอ้มูลหรอืสํารวจ

ความคดิเหน็หรอืแจง้ขอ้มลูขา่วสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของบรษิทัตามทีจ่าํเป็น  

 10.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทย่อยหรือบุคคลภายนอก เพื่อ

ประโยชน์ในการดําเนินงานของบรษิทั และตามวตัถุประสงค์ที่บรษิทัได้ขอจากเจ้าของขอ้มูลเท่านัน้ โดย

บรษิทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกรายอื่นโดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก

เจ้าของขอ้มูล เว้นแต่ เป็นการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน หรอืเจ้าพนักงาน หรอืบุคคลอื่น ๆ ที่มี

สทิธิได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ศาล เจ้าพนักงานตํารวจ หรอื

บุคคลอื่นซึง่มสีทิธใินการขอขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูจากบรษิทัไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

ข้อ 11. ระยะเวลาการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของขอ้มูลยนิยอม (Consent) หรอืทีบ่รษิทัไดม้กีารจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล

โดยอาศยัฐานการประมวลผลตามกฎหมาย ดงัน้ี ฐานปฏิบตัิตามสญัญา (Contract) ฐานการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย (Legal Obligation)  ฐานป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต (Vital Interests) ฐานประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) และ ฐานจดัทํา

จดหมายเหตุ/วจิยั/สถติ ิ(Archives/Research/Statistic) ให้นํามาประมวลผล หรอืรวบรวม จดัเก็บ ใช้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไดโ้ดยอาศยัวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัไดข้อความยนิยอมไวห้รอืตาม

ฐานการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามกฎหมาย จะถูกเกบ็ไวท้ีร่ะบบจดัเกบ็ของบรษิทั ดงัน้ี 

 

 
 

 บรษิทัขอรบัรองว่าเมื่อพน้ระยะเวลาจดัเกบ็และ/หรอืมกีารขอถอนความยนิยอมทีอ่นุญาตใหบ้รษิทัมี

สทิธปิระมวลผล รวบรวม จดัเกบ็ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูแลว้ บรษิทัจะเป็นผูท้ีไ่ม่

สามารถอา้งฐานความยนิยอม หรอืฐานใด ๆ ในการนําขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูมาประมวลผลหรอื

ใชต้ามวตัถุประสงคท์ีเ่จา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยนิยอมไวไ้ดอ้กี และบรษิทัจะดาํเนินการลบหรอืทําลายขอ้มูล

ส่วนบุคคลดงักล่าว โดยบรษิทัจะดําเนินการลบหรอืทําลายขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งพ้นระยะเวลาจดัเก็บ และ/

เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ระยะเวลาจัดเก็บ กําหนดระยะเวลาทําลาย วิธีการทําลาย

กรรมการและผูถื้อหุน้ ตลอดอายุที�ดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรือผูถื้อหุน้ และ

จัดเกบ็ต่ออีก 2 ปี หลังพน้สภาพ

ลูกค้าที�ทาํสญัญา จัดเกบ็ตลอดอายุสญัญาและจัดเกบ็ต่ออีก 5 ปี หลัง

สิ�นสุดสญัญา

ลูกค้าที�เปิดแค่ใบสั�งซื�อ ตลอดระยะเวลาการทาํธุรกรรมร่วมกนั และจัดเกบ็ต่อ

อีก 5 ปี หลังจากการพน้สภาพการเป็นคู่ค้า

ผูข้ายที�ทาํสญัญา ตลอดอายุสญัญาและจัดเกบ็ต่ออีก 5 ปี หลังสิ�นสุดสญัญา

ผูข้ายที�เปิดแค่ใบสั�งซื�อ ตลอดระยะเวลาการทาํธุรกรรมร่วมกนั และจัดเกบ็ต่อ

อีก 5 ปี หลังจากการพน้สภาพตามระเบียบจัดซื�อ

พนกังานปัจจุบนัและ

พนกังานพน้สภาพ

ตลอดอายุงาน และจัดเกบ็ต่ออีก 10 ปี นบัแต่วันสิ�นสุด

การจ้างลูกจ้างแต่ละราย

ผูส้มคัรงาน จัดเกบ็ต่ออีก 30 วัน หลังจากวันที�เรียกสมัภาษณ์

ทาํลายภายใน 30 วัน นบัแต่

ครบระยะเวลาการจัดเกบ็

ว่าจ้างบริษทัภายนอกทาํลาย

โดยหา้มไมใ่หเ้หน็ข้อมูล

สว่นบุคคล หรือมีสญัญา

รักษาความลับ
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หรอืมกีารถอนความยนิยอมตามขอ้น้ีภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลา หรอืนบัแต่วนัทีก่ารถอนความ

ยนิยอมนัน้มผีลสมบูรณ์ 

 อน่ึง บรษิทัขอเรยีนใหท้ราบว่าการลบหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่ไดก้ล่าวไปในวรรคสอง จะไม่

นําไปใชก้บัการเกบ็รกัษาขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 11.1 ขอ้มลูซึง่เกบ็รกัษาไวเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ และ/หรอื 

11.2 ขอ้มลูซึง่เกบ็รกัษาไวเ้พือ่วตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการจดัทําเอกสารประวตัศิาสตร ์หรอืเพือ่การ  

       วจิยัหรอืจดหมายเหตุเพือ่ประโยชน์สาธารณะ และ/หรอื 

 11.3 ขอ้มลูซึง่เกบ็รวบรวมไวเ้พือ่ป้องกนั ระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพของบุคคล  

 11.4 ขอ้มลูซึง่เกบ็รวบรวมไวเ้น่ืองจากความจาํเป็นในการปฏบิตัติามสญัญาซึง่เจา้ของขอ้มลูสว่น  

                 บุคคลเป็นคู่สญัญา หรอืเพือ่ใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลก่อน 

                 เขา้ทาํสญัญา 

 11.5 ขอ้มลูซึง่เกบ็รวบรวมไวเ้พือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 

 11.6 ขอ้มลูซึง่เกบ็ไวโ้ดยความจาํเป็นในการปฏบิตัติามกฎหมาย เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นเรื่อง  

                 ประโยชน์สาธารณะทีส่าํคญั โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้มีาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองสทิธขิ ัน้ 

                 พืน้ฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

ข้อ 12. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

 เจา้ของขอ้มลูมสีทิธทิีจ่ะดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วก้บับรษิทัเมื่อใดกไ็ด ้โดยการเพกิถอนความยนิยอม

ดงักล่าวไม่ทาํใหเ้จา้ของขอ้มลูเสยีผลประโยชน์ 

(2) สทิธใินการขอเขา้ถงึและขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัตน โดยเจา้ของขอ้มูลมสีทิธใิน

การขอเขา้ถงึขอ้มูลของตนเองและขอให้บรษิทัทําสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่

บรษิทัเกบ็ไวใ้หแ้ก่เจา้ของขอ้มลูได ้ความขอ้น้ีหมายรวมถงึการขอใหบ้รษิทัเปิดเผยการได้มาซึ่ง

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัไดม้าจากแหล่งทีม่าอื่นซึง่ไม่ใช่ความยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูดว้ย 

(3) สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง 

(4) สทิธใินการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลทัง้หมดหรอืบางส่วนดว้ยเหตุผลบางประการ 

ทัง้น้ี ไม่รวมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่บรษิทัมสีทิธเิกบ็ไวโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(5) สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลทัง้หมดหรอืบางส่วนดว้ยเหตุผลบาง

ประการ 

(6) สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูซึง่ไดย้นิยอมและใหไ้วก้บับรษิทั ใหแ้ก่

ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลรายอื่น หรอืใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูเองดว้ยเหตุผลบางประการ 

(7) สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูดว้ยเหตุผลบางประการ 
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อน่ึง บรษิทัอาจใช้สทิธปิฏเิสธคําขอขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืหลายขอ้ซึ่งระบุไวใ้นขอ้ (1) ถงึ (7) ได้ หาก

เป็นการปฏเิสธภายใตเ้หตุผลซึง่ไดร้ะบุหรอืถูกรบัรองไวไ้วภ้ายใตบ้ทบญัญตักิฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เจา้ของขอ้มูลทีต่้องการดําเนินการตามสทิธใินขอ้น้ี สามารถตดิต่อขอดําเนินการไดโ้ดยไม่ต้องเสยี

ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิม่เตมิเพื่อกระทําตามสทิธ ิโดยบรษิทัจะเป็นผู้พจิารณาตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมูล 

และแจง้ผลการดาํเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัคาํรอ้งขอ 

 

ข้อ 13. การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิทัจะทําการพจิารณา ทบทวน และรกัษานโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิทัให้ชอบ

และสอดคล้องด้วยพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และแนวปฏบิตัติามกฎหมายหรอื

ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี หากบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืเปลีย่นแปลง

วตัถุประสงคใ์ด ๆ บรษิทัจะแจง้นโยบายฉบบัทีเ่ป็นปัจจุบนัไวบ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายในวนั 30 วนั นบั

แต่วนัทีม่กีารตกลงเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค ์

 

ข้อ 14. ช่องทางการติดต่อ 

 ช่องทางการติดต่อบริษทัหรือผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

 ชื่อ           : บรษิทั โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 สาํนกังานใหญ่   : เลขที ่159 ซอย 57/1 (วเิศษสุข 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

    กรุงเทพมหานคร 10250 

 ตดิต่อ           : 02-731-7999 (โทรศพัท)์  

      02-731-7969 (โทรสาร) 

 อเีมลของบรษิทั  info@cloverpower.co.th 

 เวบ็ไซตข์องบรษิทั https://www.cloverpower.co.th/th   

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานกาํกบัดแูล 

 ชื่อ          : สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 ตดิต่อ           : 02-142-1033 หรอื pdpc@mdes.go.th 

 

ข้อ 15. การฝึกอบรม 

 บรษิัทจดัให้มกีารฝึกอบรมและประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั ในการน้ีผูป้ระสานงานขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งเขา้ร่วมฝึกอบรมและ

กําหนดใหพ้นกังานในสงักดัของตนซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งเขา้ร่วมฝึกอบรมอย่างเคร่งครดั 

 

 

 

mailto:pdpc@mdes.go.th
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ข้อ 16. การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิทัจะทําการทบทวนนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และหากมกีาร

แกไ้ข เปลีย่นแปลง บรษิทัจะประกาศใหพ้นกังานและบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 30 วนันบัแต่

วนัทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

 

ข้อ 17. บทกาํหนดโทษ 

 ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการดําเนินงาน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงตามหน้าทีข่องตน หากละเลยหรอืละเวน้ไม่สัง่การ หรอืไม่ดาํเนินการหรอืสัง่การหรอื

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงในหน้าทีข่องตนอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเรื่องขอ้มลู

สว่นบุคคล และ/หรอืตามทีพ่ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด จนเป็นเหตุใหเ้กดิ

ความผดิตามกฎหมาย และ/หรอืความเสยีหายขึน้ผูน้ัน้ต้องรบัโทษทางวนิยั ตามระเบยีบของบรษิทัและตอ้ง

รบัโทษทางกฎหมายตามความผดิทีเ่กดิขึน้ทัง้น้ีหากความผดิดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัและ/

หรอืบุคคลอื่นใดบรษิทัอาจพจิารณาดําเนินคดตีามกฎหมายเพิม่เตมิต่อไป 

 

  ทัง้น้ี ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

            

          ประกาศ ณ วนัที ่11 พฤษภาคม 2564 

  

………………………………………. 

(นายประเสรฐิ บุญสมัพนัธ)์  

       ประธานกรรมการบรษิทั 


