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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัท ทีทีพเีอสพ ีเอเชีย จํากัด 

 

1. บทนํา 

 

บริษัท ทีทีพีเอสพี เอเชีย จาํกัด เป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง นําเข้าและส่งออกสินค้า ทีมี

เครือข่ายกวา้งขวางและมีประสบการณ์มากมายในการจดัหาสินคา้และบริการในหลากหลายอุตสาหกรรม 

โดยตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมของเรา บริษทัจะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลที

บริษทัรวบรวม ใช ้ประมวลผล จดัเก็บ เปิดเผย และ/หรือ โอนเพือกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ  

 

2. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พือให้ขอ้มูลแก่ท่านเกียวกบัวิธีการประมวลผล (ซึงรวมถึง

การรวบรวม การใช้ การจดัเก็บ การเปิดเผย และการโอน) (ต่อไปในทีนีเรียกว่า “การประมวลผล” หรือ 

“ประมวลผล”) โดยบริษัท ทีทีพีเอสพี เอเชีย จํากัด ( “บริษทั”, "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา" ในนโยบาย

ความเป็นส่วนตวัฉบบันี) ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งกบับุคคลธรรมดาทีไดร้ะบุตวัตนแลว้หรือสามารถ

ระบุตวัตนไดใ้นประเทศไทย และ (ให้บุคคลธรรมดาดงักล่าวเป็น “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” และใหข้อ้มูล

ส่วนบุคคลดังกล่าวเป็น “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ในฐานะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (หรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลหากเหมาะสม)   

 

โดยตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมสากลของพวกเรา เราจะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคล

และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  (ค.ศ. ) (“พีดีพีเอ”)  

 

. ข้อมูลส่วนบคุคลทีเราประมวลผล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึงระบุตวัตนโดยตรงหรือโดย

ออ้มของบุคคลดงักล่าว เช่น ชือจริง นามสกุล ทีอยู่ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท ์ภาพถ่าย ขอ้มูลไบโอ

เมตริกซ์ซึงรวมถึงขอ้มูลลูกคา้หรือผูจ้ดัหาวสัดุ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลกรรมการ ผูถื้อหุ้น ผูรั้บเหมา เป็นตน้ 

แต่ไม่รวมขอ้มูลในกรณีทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวัตนไดห้รือไม่สามารถระบุตวัตนไดอี้ก

ต่อไป (ขอ้มูลทีไม่ระบุตวัตน)    

เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปนี: 

 “รายละเอียดส่วนตวัและการระบุตวัตน” (เช่น   ชือจริง ชือกลาง นามสกุล ชือผูใ้ช ้หรือสิงระบุตวัตนที

คลา้ยกนั สถานภาพการสมรส ตาํแหน่ง วนัเดือนปีเกิด เพศ ถินทีอยู่ สถานะทางครอบครัว ทีอยู่ตาม
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ทะเบียนบา้น ขอ้มูลยานพาหนะ วีซ่า ใบอนุญาตทาํงาน บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง บตัร

ประจาํตวัผูเ้สียภาษี และบตัรประจาํตวัอืนๆ ทีทางราชการออกให้); 

 “ข้อมูลการติดต่อ” (เช่น ทีอยู่สําหรับเรียกเก็บเงิน ทีอยู่สําหรับการจัดส่ง ทีอยู่อี เมล์ หมายเลข

โทรศพัท)์;  

 “ขอ้มูลการชาํระเงิน” (เช่น รายละเอียดบญัชีธนาคารและบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต); 

 “ขอ้มูลสําหรับการตลาดและการติดต่อสือสาร” (เช่น สิทธิพิเศษของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้น

การตลาดจากเราห รือบุคคลทีสามแล ะสิทธิพิ เศษของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านการ

ติดต่อสือสาร);   

 “ประวตัิส่วนตวั” (เช่น ประวติัการศึกษา ใบรับรองผลการเรียน วุฒิการศึกษา ทกัษะ คุณวุฒิ ประวติั

การทาํงาน และขอ้มูลอืนใดทีอาจจาํเป็นต่อการตดัสินความเหมาะสมกับบทบาทหน้าทีการงานของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล);  

 “ข้อมูลความปลอดภัย” (เช่น การบันทึกภาพถ่าย และ/หรือ เสียงด้วยโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) 

ภาพถ่าย ภาพวีดิทศัน์ วีดิทศัน์ การบนัทึกเสียงบทสนทนา ;  

 “ขอ้มูลทางเทคนิค” (เช่น  ทีอยู่ไอพ ีคุกกี ตาํแหน่งอุปกรณ์ทีมีการเขา้ถึงขณะใชเ้วบ็ไซตนี์);  

 “ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหว” (เช่น  ขอ้มูลเกียวกบัสุขภาพ/เวชระเบียน ผลการตรวจสุขภาพ ขอ้มูลไบ

โอเมตริกซ์ ความทุพพลภาพ เชือชาติ ศาสนา หมู่เลือด บนัทึกการฉีดวคัซีน ประวตัิอาชญากรรม) 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกแปลงเป็นขอ้มูลทางสถิติหรือขอ้มูลรวมในลกัษณะทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่

ถูกระบุตวัตนหรือจะไม่สามารถระบุตวัตนไดจ้ากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวและอาจถูกใชเ้พือวตัถุประสงค์

ในการวเิคราะห์และการวจิยั 

 

. ข้อมูลส่วนบคุคลถูกรวบรวมอย่างไร? 

เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลรวมทงัดว้ยวิธีดงัตอ่ไปนี: 

 การรวบรวมโดยตรง: 

เรารวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึงรวมถึงการทีเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลกรอกแบบฟอร์มทีกาํหนด แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ โดยการ

ติดต่อกบัพวกเราทางไปรษณีย ์อีเมล หรือมิฉะนนัเมือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล: 

 ขอขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของเรา; 

  มอบนามบตัรของท่านแก่พวกเรา;  

   สังซือหรือทาํการร้องขอผลิตภณัฑห์รือบริการของพวกเรา;  

  การแสดงความคิดเห็นหรือติดต่อพวกเรา หรือ 

 สมคัรงานและนดัสัมภาษณ์เพิมเติม 
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 การรวบรวมโดยอ้อม:  

 เรายงัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลทีสาม เช่น 

องคก์รทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในสังกดั และ/หรือ แหล่งขอ้มูลสาธารณะในขอบเขต

ที พีดีพเีอ และกฎหมายทีบงัคบัใชอื้นๆ อนุญาต  

 

. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลอย่างไร  

.  ฐานตามกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลอนัชอบด้วยกฎหมาย   

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเมือกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง (โดยเฉพาะอย่างยงิ พีดีพีเอ) 

อนุญาตให้พวกเราทาํไดเ้ท่านนั  

 

เมือเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เราจะอาศยัเฐานตามกฎหมายอย่างนอ้ยหนึงขอ้สําหรับการประมวลผล

ตามกฎหมาย (ซึงรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงกรณีต่อไปนี): 

 “ความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” (การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีทีเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมต่อการประมวลผลดังกล่าวเพือวตัถุประสงค์เฉพาะอย่างใด

อยา่งหนึงหรือหลายอยา่ง); 

 “การปฏิบัติตามสัญญา” (การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทีเป็นสิงจาํเป็นสําหรับการ

ปฏิบตัิตามสัญญาทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือสําหรับการดาํเนินการต่างๆ ตามคาํ

ร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสัญญาดงักล่าว); 

 “การปฏิบตัิตาม” (การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีทีเป็นสิงจาํเป็นสําหรับการปฏิบัติตาม

ขอ้ผกูพนัทางกฎหมายของพวกเราซึงบริษทัอยูภ่ายใตบ้งัคบั); 

 “ประโยชน์ทีสําคญั” (ในกรณีทีเป็นไปเพือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล); 

 “ประโยชน์อันชอบธรรม” (การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีทีจะเป็นฐานประโยชน์อนั

ชอบธรรมของบริษทัเพือทีจะดาํเนินการและจดัการธุรกิจของบริษทัเพือจดัให้มีการบริการ และ/

หรือ ผลิตภณัฑที์เหมาะสมทีสุด    

ก่อนการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามฐานประโยชน์อนัชอบธรรมนี เราจะประเมินผลกระทบทีอาจ

เกิดขึน (ทงัดา้นบวกและดา้นลบ) ต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและตอ่สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ

ทาํการเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบดงักล่าวต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบัฐานประโยชน์อนัชอบธรรม

ของบริษทัต่อไป เราจะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัเหตุฐานประโยชน์อนัชอบธรรมนีหาก

ผลเสียต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและต่อสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเกินกว่าฐานประโยชน์อนัชอบ

ธรรมของบริษทั 
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.  วัตถุประสงค์สําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

เราได้กาํหนดคาํอธิบายแบบฉบบั ( ) วตัถุประสงค์สําหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ( ) ชนิดของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล และ ( ) ฐานตามกฎหมายสําหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอนัชอบดว้ยกฎหมาย

ไวด้า้นล่างนีในรูปแบบของตาราง  

 

(เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลสําหรับฐานตามกฎหมายมากกว่าหนึงขอ้ขึนอยู่กบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะ

ของการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวตัถุประสงคที์ระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง โปรดทราบว่า

เรายงัอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายของบริษทั เพือประโยชน์

อนัชอบธรรม หรือเพอืประโยชนที์สาํคญัตามทีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายดว้ย) 

 

วตัถุประสงค์สําหรับการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ชนิดของขอ้มูลส่วนบุคคล ฐ า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย สํ า ห รั บ ก า ร

ประมวลผลอนัชอบดว้ยกฎหมาย 

1.  เพือจดทะเบียนลูกคา้ ผูจ้ดัหาวสัดุ 

หรือผูใ้ห้บริการรายใหม่  

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ก) การไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ข) การปฏิบติัตามสัญญา 

(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพือการบริหารจดัการ) 

2. เพือจดัหา (หรือจดัซือ) สินคา้ หรือ

ให้ (หรือรับ) บริการอย่างเหมาะสม

ซึงรวมถึง: 

(ก) การทาํ (หรือรับ) คาํสังซือ; 

(ข ) ก ารส่ งมอ บ  (ห รือ รับ ก ารส่ ง

มอบ); 

(ค )  ก า ร ชํ า ร ะ  (ห รื อ ก า ร รั บ ) 

ค่าธรรมเนียม; 

(ง) การบริหารหนีและสินเชือ และ  

(จ) การให้  (ห รือการรับ) บ ริการ

ภายใต้บังคับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างดา้ว;  

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ค) ขอ้มูลการชาํระเงิน 

 

 

 

(ก)  การไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ข)  การปฏิบติัตามสัญญา  

(ค)  ประโยชน์อนัชอบธรรม 

      (เพือปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางธุรกิจ

ของพวกเราอย่างเหมาะสม) 

3. เพื อติดต่อแล ะสื อสารด้านการ

สือสารการตลาด ทําการวิเคราะห์

ขอ้มูล และปรับปรุงธุรกิจของบริษทั   

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ก)  การไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ข)  การปฏิบติัตามสัญญา  
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(ค) ขอ้มูลสําหรับการตลาดและ

การติดต่อสือสาร 

(ค)  ประโยชน์อนัชอบธรรม 

      (เพือพัฒนาธุรกิจของบริษัทด้วย

การสือสารทีมีประสิทธิภาพ) 

4. เพือจัดการรายละเอียดการติดต่อ

ซึงรวมถึง: 

(ก) การใหค้าํแนะนาํการเปลียนแปลง

ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบับริษทั 

(ข) การขอมีส่วนร่วมในการสํารวจ

ตลาด 

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ  

 

(ก) การได้รับความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ข) การปฏิบติัตามสัญญา 

(ค) การปฏิบติัตาม 

(ง) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพื อ ป รับ ป รุงรายล ะ เอี ยดก าร

ติ ด ต่ อ ข อ ง ลู ก ค้ าแ ล ะ เพื อ ก าร

ตรวจสอบสินคา้และ/หรือบริการ) 

5. เพื อบ ริหารจัดการและป กป้อง

ธุรกิจของพวกเราและเว็บไซต์นี (ซึง

รวมถึงการแกไ้ขปัญหา การวิเคราะห์

ข้อมูล การทดสอบ การบํารุงรักษา

ระบบ การสนับสนุน การรายงาน

และการโฮสตข์อ้มูล)   

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ค) ขอ้มูลทางเทคนิค 

  

 

(ก) การได้รับความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ข) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพือการจดัการและการให้บริการ

ด้านไอที การรักษาความปลอดภยั

เครือข่าย และเพือป้องกันการฉ้อ

ฉล) 

(ค) การปฏิบติัตาม 

6. เพือจัดการทรัพยากรบุคคลของ

บ ริ ษั ท เพื อ ทํ า ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ที

เหมาะสมเกียวกบัการสรรหาและการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (ซึงรวมถึง

การจัดก ารการจ่ายเงิน เดือน  การ

ปฎิบัติตามสัญญาจ้างและกฎหมาย

แ ร ง ง า น  แ ล ะ ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร

ฝึกอบรม) 

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ค) ขอ้มูลการชาํระเงิน 

(ง) ประวตัิส่วนตวั  

 

 

  

 

(ก) การได้รับความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ข) การปฏิบติัตามสัญญา 

(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพือสรรหาบุคคลทีเหมาะสมและ

ตรงตามลักษณ ะงานที กําห น ด  

แล ะ เพื อก ารจัดก ารท รัพ ยาก ร

มนุษยที์เหมาะสม) 

(ง) การปฏิบติัตาม 

(จ) ประโยชน์สาํคญัต่อชีวิต 

7. เพือดําเนินมาตรการรักษาความ

ปลอดภยัโดยควบคุมการเขา้ถึงอาคาร 

เพื อ ใ ห้ มี ค ว า ม มั น ใ จ ใ น ค ว า ม

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ก) การปฏิบติัตามสัญญา 

(ข) การปฏิบติัตาม 

(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  
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ปลอดภยัของพนักงานและผูเ้ยยีมชม

ของพวกเรา และเพือบนัทึกและเก็บ

รักษาบันทึกภาพถ่าย รูปภาพ และ/

หรือ เสียงผ่านโทรทศัน์วงจรปิด (ซีซี

ที วี ) ภ าพ ถ่ าย  ภ าพ วี ดิ ทัศ น์  ก า ร

บนัทึกภาพและเสียงจากการสนทนา  

(ค) ขอ้มูลความปลอดภยั 

 

(เพือความปลอดภยัของพนักงานและผู ้

เยยีมชมของพวกเรา) 

8. เพือตรวจสอบหรือจัดการกับข้อ

เรียกร้องหรือข้อพิพาทที เกียวข้อง

ธุรกิจข องบ ริษัทห รือป ฏิ บั ติตาม

ข้อ กํ าห น ด ต่ าง ๆ  ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

ข้ อ บั ง คั บ  ห รื อ ใ บ อ นุ ญ า ต

ประกอบการทีบงัคบัใช ้ 

 

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ค) ขอ้มูลการชาํระเงิน  

(ง) ประวตัิส่วนตวั 

(จ) ขอ้มูลความปลอดภยั 

(ก) การปฏิบติัตามสัญญา 

(ข) การปฏิบติัตาม 

(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพือตรวจสอบและตอบสนองต่อข้อ

เรียกร้องและข้อพิพาททีเกียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษทั) 

9. เพือดาํเนินการประเมินการควบคุม

ภ าย ใน ข อ ง พ ว ก เร าแ ล ะ ก าร เฝ้ า

ติดตาม (เช่น โดยวิธีการตรวจสอบ

ภายนอกและภายใน) ของ: 

(ก) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดาํเนินธุรกิจ; 

(ข) ความน่าเชือถือของการรายงาน

ทางการเงิน; 

(ค)  การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอ้บังคบัทีบังคับใช้อนัเกียวขอ้งกับ

กิจกรรมทางธุรกิจ; และ 

(ง)  การปกป้องสินทรัพยต์่างๆ 

(ก) รายละเอียดส่วนตวัและการ

ระบุตวัตน  

(ข) ขอ้มูลการติดต่อ 

(ค) ขอ้มูลการชาํระเงิน 

(ง) ประวตัิส่วนตวั  

  

(ก) การได้รับความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ข) การปฏิบติัตาม 

(ค) ประโยชน์อนัชอบธรรม  

(เพือการป้องกนัการฉ้อฉลและการ

คุ ้มครองทรัพยากรขององค์กรทัง

ทางกายภาพและทีจบัตอ้งไม่ได)้ 
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.  การเปลยีนวัตถุประสงค์ ฯลฯ 

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะสาํหรับวตัถุประสงค์ทีไดร้ับแจง้ซึงเราไดร้วบรวมไว ้เวน้แตเ่ราได้

พิจารณาเห็นสมควรว่า เราจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือวตัถุประสงค์อืน และวตัถุประสงค์

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ดิมทีแจง้ไว ้

 

หากเราจาํเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือวตัถุประสงคท์ีเห็นไดช้ดัวา่ไม่เกียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์

เดิมทีแจ้งไว ้เราจะแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ใหม่ และขอความยินยอมจาก

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในกรณีทีจาํเป็นต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม

กฎหมายทีใชบ้งัคบั 

 

เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้งมีการรับรู้หรือความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

หากจาํเป็นตอ้งทาํเช่นนนัหรือไดรั้บอนุญาตให้ทาํเช่นนนัไดโ้ดยกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

 

. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลทีสามดังต่อไปนีขึนอยู่กบัความพร้อมของมาตรการรักษาความ

ปลอดภยัสําหรับการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บังคับทีเกียวขอ้งโดย

บุคคลทีสามดงักล่าว: 

 “บุคคลทีสามภายใน”  

 “บุคคลทีสามภายนอก” 

 “บุคคลทีสามผูซึ้งเราอาจเลือกทีจะขายและโอนกิจการของเรา (หรือในทางกลบักนั) หรือผูที้

เราอาจควบรวมกิจการดว้ย” 

 

เมือเราร้องขอให้บุคคลทีสามภายนอกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของพวกเรา เราจะไม่อนุญาตให้

พวกเขาใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือจุดประสงคข์องพวกเขาเอง เราจะอนุญาตให้พวกเขาประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลเฉพาะทีอยูภ่ายในขอบเขตของคาํสังของพวกเราและกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งซึงบงัคบัใช ้

เจา้ของธุรกิจของพวกเรารายใหม่  (ผูรั้บโอนธุรกิจ) จะสามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งใน

ขอบเขตเดียวกนักบัทีนโยบายนีอนุญาตไวแ้ละเป็นไปตาม พีดีพีเอ 
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เพือประโยชน์ในการตีความในส่วนนี: 

 “บุคคลทีสามภายใน” ใหร้วมถึงบริษทัแม่ของเรา บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือของบริษทัซึงบริษทั

ถือหุน้ส่วนใหญ่หรือส่วนไดเ้สียส่วนใหญ่ในประเทศไทย และ/หรือ ประเทศอืนๆ  

 “บุคคลทีสามภายนอก” ใหร้วมถึงบุคคลทีสามดงัต่อไปนี: 

(ก) ผูใ้ห้บริการของพวกเรา ผูใ้ห้บริการของบุคคลทีสามภายในในประเทศไทย และ/

หรือ ประเทศทีเกียวข้องอืนใด (ทาํหน้าทีเป็นผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที

ไดรั้บมอบหมายของพวกเขาหรือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลร่วม เป็นตน้); 

(ข) ทีปรึกษามืออาชีพของพวกเรา  ทีปรึกษามืออาชีพของบุคคลทีสามภายในใน

ประเทศไทย และ/หรือ ประเทศทีเกียวขอ้งอืนใด (ทาํหน้าทีเป็นทนายความ นัก

บญัชี ผูต้รวจสอบบญัชี นกัการเงิน ผูรั้บประกนัภยั และทีปรึกษา ฯลฯ ; และ 

(ค)  ผูค้วบคุม และ/หรือ หน่วยงานข้อมูลส่วนบุคคล/ ข้อมูล/ การคุม้ครองความเป็น

ส่วนตวัในประเทศไทย และ/หรือ ประเทศทีเกียวขอ้งอืนใดซึงมีอาํนาจกาํหนดให้มี

การรายงานกิจกรรมการประมวลผล ฯลฯ ในบางพฤติการณ์ตามกฎหมายทีบงัคบั

ใช ้ 

 

. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีกล่าวไวใ้นขอ้ 6. (การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล) ขา้งตน้อาจรวมถึงการโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

 

เราโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปต่างประเทศเฉพาะในกรณีทีขอ้หนึงขอ้ใดดงัต่อไปนีบงัคบัใช:้ 

(ก) การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปต่างประเทศโดยทีประเทศปลายทางหรือองค์กร

ระหวา่งประเทศทีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีมาตรฐานการปกป้องขอ้มูลเพียงพอและการโอนได้

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์สําหรับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามทีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลกาํหนด; หรือ 

 

(ข)  การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปต่างประเทศเป็นไป  (1) เพือการปฏิบติัตามกฎหมาย 

(2) ดว้ยความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (3) เพือการปฏิบติัตามสัญญาทีเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลเป็นคู่สัญญาหรือคาํขอก่อนทาํสัญญาของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (4) เพือการปฏิบติัตามสัญญา

ระหว่างบริษทักับบุคคลอืนเพือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (5) เพือป้องกันหรือระงับ

อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ ( ) จาํเป็นสําหรับการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะในนยัสาํคญั 
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. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

เราไดว้างมาตรการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสมเพือป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปลียนแปลง 

การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานขนัตาํทีคณะกรรมการคุ ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบคุคลไดร้ะบุและประกาศไวต้าม พีดีพีเอ 

 

เราจาํกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผูรั้บเหมา และบุคคลอืน และบุคคลทีสามที

กล่าวถึงในขอ้ . (การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล) ขา้งตน้เฉพาะตามทีเป็นการจาํเป็น พวกเขาจะได้รับอนุญาต

ใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตคาํสังของพวกเราเท่านนัและจะอยู่ภายใตบ้งัคบัหนา้ทีในการ

รักษาความลบั 

 

หากเราพบว่ามีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่อให้เกิดความเสียงต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล บริษทัจะรายงานไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัชา้เกินสมควร และ

หากเป็นไปได ้ไม่เกิน 72 ชวัโมงเมือพบ 

 

หากการละเมิดอาจส่งผลให้เกิดความเสียงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เราจะแจง้เจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลทีเกียวขอ้งวา่มีการละเมิดและใหข้อ้มูลเกียวกบัการละเมิดและแนวทางการแกไ้ขโดยไม่ชกัชา้เกินควร 

 

. ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจาํเป็นตามสมควรต่อการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลเท่านนั 

 

เราอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นเวลานานขึนในกรณีทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลฟ้องร้อง หรือหากเรา

มีเหตุอนัควรเชือว่าจะมีการดาํเนินคดีกบัเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล  เราอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวแ้ม้

หลงัจากไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในกรณีทีมีความจาํเป็นเนืองจากบริษทัมี

ประโยชน์อันชอบธรรมอยู่ทีจะทําเช่นนันได้ หรือเป็นไปเพือการปฏิบัติตามกฎหมายทีบังคับใช้รวมถึง

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ( ) 

 

เพือทีจะกาํหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม เราจะพิจารณาจาํนวน ลกัษณะ และ

ความอ่อนไหวของขอ้มูลส่วนบุคคล ความเสียงต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการใช้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โอกาสทีจะบรรลุ
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วตัถุประสงคด์ังกล่าวดว้ยวิธีการอืนๆ ตลอดจนขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ภาษี การบญัชี หรือขอ้กาํหนดอืนๆ ที

บงัคบัใช ้  

 

. สิทธิทางกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

.  สิทธิทางกฎหมาย 

ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจร้องขอต่อ

บริษทัตามรายละเอียดการติดต่อตามขอ้ 12 ของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีเพือใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลดงัต่อไปนี:    

(ก) สิทธิในการเขา้ถึงและขอรับสําเนา: (สิทธินีทาํให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้ง

สามารถร้องขอการเขา้ถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลทีพวกเราถือครองอยู่และตรวจสอบสถานะของการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรืองนียงัรวมถึงสิทธิในการขอให้มีการ

เปิดเผยการได้มาซึงขอ้มูลส่วนบุคคลทีได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล) 

(ข) สิทธิในการขอให้โอนยา้ยข้อมูล: (สิทธิทีให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวข้อง

สามารถได้รับขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบทีอ่านได้หรือทีใช้กันเป็นการทวัไปโดย

วิธีการของเครืองมือหรืออุปกรณ์อตัโนมติัซึงรวมถึงการขอให้มีการส่งหรือโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอืนหรือไปยงัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเวน้

แต่ในทางเทคนิคไม่สามารถทาํเช่นนนัได)้   

(ค) สิทธิในการคัดค้าน: (สิทธิทีให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวข้องสามารถทีจะ

คดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที

บริษทั:  

1) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนพืนฐานของประโยชน์อันชอบธรรมหรือ

ประโยชน์สาธารณะ ยกเว้นในกรณีทีบริษัทสามารถแสดงเหตุทีชอบด้วย

กฎหมายทีฟังขึนได ้หรือได้ดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือการ

จดัตงั การปฏิบติัตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือการต่อสู้สิทธิ

เรียกร้องทางกฎหมาย; 

2) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือวตัถุประสงคท์างการตลาดทางตรง; หรือ  

3) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือวตัถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ หรือสถิติเวน้แต่เป็นสิงจาํเป็นสําหรับการดาํเนินกิจกรรมเพือ

ประโยชน์สาธารณะโดยบริษทั 
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(ง) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: (สิทธิทีให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวข้อง

สามารถขอใหพ้วกเราลบ ทาํลาย หรือไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งไดห้ากไม่

มีเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายสําหรับพวกเราในการประมวลผลต่อไป ซึงรวมถึงเมือ

ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จาํเป็นอีกต่อไปในส่วนทีเกียวข้องกับวตัถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนัน หรือเมือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพิกถอนความยินยอม

ของเขา/เธอทีการประมวลผลอาศยัเป็นพืนฐานอยู่และไม่มีเหตุทางกฎหมายอืนใดแลว้ 

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบติัตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลทีให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ลอดด้วยเหตุผลทาง

กฎหมายตามที พีดีพีเอ และขอ้บงัคบัอืนๆ ทีเกียวขอ้งไดอ้นุญาตไว)้ 

(จ) สิทธิในการระงบัการใช ้: (สิทธิทีให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งสามารถขอให้

เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใน

สถานการณ์ดงัต่อไปนี:  

(1)  หากบริษทัอยู่ระหวา่งการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํ

ขอของท่าน; 

(2)  ในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลทีจะถูกลบทิงหรือลบออกไปตามขอ้ 10.1 (ง) แต่

ท่านขอใหจ้าํกดัการใชแ้ทน; 

(3) บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอีกต่อไป อยา่งไรก็ตาม เจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลมีความจาํเป็นตอ้งขอใหม้ีการเก็บรักษาไวเ้พือประโยชน์ในการใชสิ้ทธิ

เรียกร้องตามกฎหมายหรือเพอืยกขึนต่อสู้การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย; หรือ  

(4) บริษทัอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขอ้ 10.1(ก) หรืออยูร่ะหว่างการตรวจสอบ

เกียวกบั 10.1(ค) เพือปฏิเสธคาํขอคดัคา้นของท่าน 

(ฉ) สิทธิในการแก้ไขให้ถูกตอ้ง: (สิทธิทีให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งสามารถ

ร้องขอให้มีการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้งไดห้ากขอ้มูลส่วนบุคคลไม่

ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด); 

(ช) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล: (สิทธินีจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการ

ประมวลผลใดๆ ทีไดด้าํเนินการไปก่อนการเพิกถอนดังกล่าว หากเจา้ของขอ้มูลเพิก

ถอนความยินยอมของเขา/เธอ เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภณัฑห์รือบริการบางอย่างแก่

เขา/เธอได ้ เราจะแจง้ให้เขา/เธอทราบหากเป็นกรณีเช่นนีในเวลาทีมีการเพิกถอนโดย

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว) 

(ซ) สิทธิในการยืนคาํร้องเรียน:  (สิทธิทีให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งสามารถยนื

คาํร้องเรียนต่อสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได)้ 
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เมือเราไดรั้บคาํขอให้ใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ เราจะดาํเนินการตามคาํขอโดยไม่ชกัชา้

เกินควรหากคาํขอนันได้ดาํเนินการตาม พีดีพีเอ และขอ้บงัคบัอืนๆ ทีเกียวขอ้ง และเราไม่มีเหตุผลอนัชอบ

ดว้ยกฎหมายทีจะปฏิเสธคาํขอดงักล่าวตามทีกฎหมายไดอ้นุญาตไว ้

 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิทีจะร้องเรียนต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวขอ้งซึงรับผิดชอบปัญหาการ

คุม้ครองขอ้มูลทีมีเขตอาํนาจได ้อยา่งไรก็ตาม เราหวงัเป็นอยา่งยิง หากท่านมีความกงัวลัเกียวกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน ท่านจะแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลาํดบัแรก ก่อนติดต่อกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลดงักล่าว 

 

.  ค่าใช้จ่าย ฯลฯ 

โดยหลกัแลว้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ในการใชสิ้ทธิขอ้หนึงขอ้ใดดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม เราอาจขอใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรับผิดชอบค่าใชจ่้ายตามสมควรหากเห็นไดช้ดัเจนว่าคาํ

ขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่มีมูล ซาํซอ้น หรือมากเกินไป เราอาจเลือกทีจะปฏิเสธทีจะตอบคาํขอของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในสถานะการณ์ดงักล่าวตาม พีดีพีเอ และกฎหมายและขอ้บงัคบัอืนๆ ทีบงัคบัใช ้ 

 

.  การให้ข้อมูลเพมิเติม 

เมือเราไดรั้บคาํขอให้ใช้สิทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เราอาจจาํเป็นต้องขอขอ้มูลเฉพาะจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพือช่วยเราในการยืนยนัตวัตนของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและรักษาสิทธิของเจ้าของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงนีเป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัเพือให้แน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยตอ่

บุคคลใดๆ ทีไม่มีสิทธิไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนนั 

  

เราอาจติดต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเพือขอขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัคาํขอเฉพาะของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

เพือเร่งการตอบกลบัของพวกเราใหเ้ร็วขึน  

 

.  การปรับปรุงนโยบายน ี

นโยบายนีอาจมีการปรับปรุงเป็นครังคราว ท่านสามารถคน้หาฉบบัล่าสุดไดบ้นเวบ็ไซตข์องพวกเรา  

11. ลงิค์บุคคลทีสาม 

เว็บไซต์นีอาจรวมถึงลิงค์ไปยงัเว็บไซต์ของบุคคลทีสาม การคลิกลิงก์เหล่านันหรือการเปิดใช้งานการ

เชือมต่อเหล่านันอาจเป็นการอนุญาตให้บุคคลทีสามทาํการรวบรวมหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบั

ท่าน เราไม่ไดค้วบคุมเวบ็ไซตบ์ุคคลทีสามเหล่านีและจะไม่รับผดิชอบต่อคาํแถลงความเป็นส่วนตวัของพวก

เขา ดงันนั เมือท่านออกจากเวบ็ไซต์ของพวกเรา เราขอเสนอแนะให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของ

ทุกเวบ็ไซตที์ท่านเยยีมชม  
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12. การติดต่อ 

หากท่านมีคาํถามเกียวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี กรุณาติดต่อพวกเราหรือคณะทาํงานทาํหนา้ที

สนบัสนนุงานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  ทีขอ้มูลการติดต่อดงัต่อไปนี: 

 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล: บริษทั ทีทีพีเอสพี เอเชีย จาํกดั 

 

           ทีอยู:่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย  

           หมายเลขโทรศพัท ์0 2825 6152 

           ทีอยูอี่เมล:์ hrd@ttpsp.co.th 

 

 

 

 

         

---------------------------------------------- 

 (นาย เคอิโงะ บาบะ, นาย ชุมพล ตงัดาํรงวงศ)์ 

                    ตาํแหน่ง กรรมการบริษัทฯ 

 


