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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

เน่ืองจาก บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด  (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 
Privacy) ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล อนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในความเป็นส่วนตวัของบุคคล โดยเจา้ของขอ้มูลยอ่มมีความ
ประสงคท่ี์จะให้ขอ้มูลของตนไดรั้บการดูแลให้มีความมัน่คงปลอดภยั ประกอบกบักฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลได้กาํหนดหลกัเกณฑ์หรือมาตรการในการกาํกับดูแลการให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม การใช ้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆ ของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึนเพ่ือเป็นหลกัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและแจง้ให้ทราบถึง
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ดงัปรากฏรายละเอียดในนโยบายฉบบัน้ี 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคล ของ (1) ลูกคา้บุคคลธรรมดาของ
บริษทั ทั้งท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมาย (ผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต) ลูกคา้ปัจจุบนั และลูกคา้ในอดีต  (2) พนักงาน บุคลากร 
เจา้หนา้ท่ี ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้น บุคคลผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน กรรมการ ผูติ้ดต่อ ตวัแทน และบุคคลธรรมดาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัลูกคา้นิติบุคคลของบริษทั ทั้งท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมาย (ผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต) ลูกคา้ปัจจุบนั และลูกคา้ในอดีต และ 
(3) บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่ลูกคา้ของบริษทัซ่ึงมีการทาํธุรกรรม  หรือกิจกรรมหรือมีความสมัพนัธ์กบับริษทั  เช่น   ผูใ้หบ้ริการ
ภายนอก คู่คา้ คู่สัญญากบับริษทั หรือผูถื้อหุ้นของบริษทั เป็นตน้ (ต่อไปน้ีหากไม่เรียก (1) ถึง (3) โดยเฉพาะเจาะจง จะเรียก
บุคคลตาม (1) ถึง (3) ดงักล่าวรวมกนัวา่ “เจ้าของข้อมูล”) 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

1.1 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม  บริษทัอาจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเจา้ของขอ้มูล
โดยตรง หรือผ่านทางผูแ้นะนําสินเช่ือ หรือไดรั้บหรือเขา้ถึงได้จากแหล่งอ่ืน  (เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ บริษทัขอ้มูลเครดิต กรมบงัคบัคดี 
สถาบนัการเงิน ท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ ส่ือสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน ๆ) 
หรือผา่นบริษทัในกลุ่มธนชาต ผูใ้หบ้ริการ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก  
  "ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวั
โดยแทข้องเจา้ของขอ้มูล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหวก็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชัดแจง้จากเจา้ของขอ้มูล หรือ
กฎหมายอนุญาตใหก้ระทาํได ้

1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัอาจเกบ็รวมรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

บริษทัอาจเก็บรวมรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป แยกตามประเภทของเจา้ของขอ้มูล
ดงัน้ี 

 กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้าหรือลูกหนีข้องบริษัท 
   (ก) ขอ้มูลแสดงตนของเจา้ของขอ้มูล (Identification Information) เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ-นามสกุล 
เพศ อาย ุอาชีพ  ตาํแหน่งงาน เงินเดือน ท่ีทาํงาน  การศึกษา สัญชาติ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัร
แสดงตนท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างดา้ว) เลขประจาํตวัผูเ้สีย
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ภาษีอากร เป็นตน้) ลายมือช่ือ รูปถ่าย ทะเบียนบา้น รวมถึงขอ้มูลของผูรั้บมอบอาํนาจของเจา้ของขอ้มูลหรือผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนกรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นนิติบุคคล  
  (ข) ขอ้มูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หมายเลข
โทรสาร ท่ีอยูอี่เมล และรหัสประจาํตวัสําหรับการติดต่อส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ กบับริษทั รวมถึงขอ้มูลของผูรั้บ
มอบอาํนาจของเจา้ของขอ้มูลหรือผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนกรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นนิติบุคคลดว้ย 
  (ค) ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจหรือการแสดงสถานะทาง
การเงินหรือทรัพยสิ์นของเจา้ของขอ้มูล เช่น  ขอ้มูลรายได ้รายจ่าย ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หน้ีสิน ภาระผกูพนัต่าง ๆ ขอ้มูล
การชาํระเงินหรือการชาํระหน้ี ขอ้มูลการใชบ้ริการและผลิตภณัฑข์องบริษทั หมายเลขบญัชีและประเภทบญัชี ประวติัการ
ชาํระเงินและการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ  

   (ง) ขอ้มูลภาพและเสียงในการติดต่อกบับริษทั เช่น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกภาพหรือเสียง การ
บนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท ์การบนัทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านระบบ VDO Conference หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ใดๆ การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด หรือจากการส่ือสารผา่นช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนของบริษทั 
  (จ) ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บจากความสัมพนัธ์กบับริษทั เช่น ขอ้มูลท่ีให้แก่บริษทัในสัญญา 
แบบสาํรวจ แบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลเขา้ร่วมกิจกรรม ประชุม อบรมสัมมนา หรือกิจกรรมทาง
สงัคมกบับริษทั   

 กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลอื่นท่ีมิใช่ลูกค้าหรือลูกหนี้ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้า 
คู่สัญญากบับริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 บริษทัอาจเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลแสดงตนของเจ้าของขอ้มูล (Identification 
Information)  และขอ้มูลการติดต่อกบัเจา้ของขอ้มูล เช่น ช่ือ-นามสกุล เลขประจาํตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างดา้ว) ขอ้มูลตามท่ีปรากฏบนสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ท่ีอยู ่สถานท่ีทาํงาน หมายเลขโทรศพัท ์  หมายเลข
โทรสาร  อีเมลแอดเดรส (E-mail address)  ขอ้มูลการทาํธุรกรรมหรือกิจกรรมหรือความสัมพนัธ์กบับริษทั ขอ้มูลหรือ
บนัทึกการติดต่อหรือการประชุมกบับริษทั ขอ้มูลหรือช่องทางเก่ียวกบัการชาํระค่าตอบแทน เงิน หรือผลประโยชน์ต่างๆ 
โดยการดาํเนินการตามขอ้น้ีจะรวมถึงขอ้มูลของผูรั้บมอบฉันทะ หรือผูรั้บมอบอาํนาจของเจา้ของขอ้มูลหรือผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนกรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นนิติบุคคล 
  (2) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ของเจา้ของขอ้มูลซ่ึงบริษทัจะเก็บรวมรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผย เช่น  
  (ก) ขอ้มูลชีวภาพ เช่น ลายน้ิวมือ ภาพสแกนใบหนา้ (face scan / face recognition)  

        (ข)     ประวติัอาชญากรรม รวมถึงความผิดท่ีถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องดาํเนินคดี หรือขอ้มูลคดีท่ี
เจา้ของขอ้มูลส่งมอบใหห้รือท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีบริษทัไดรั้บจากธุรกรรมท่ีมีอยูก่บับริษทั 
  (ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว อ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงอยูใ่นเอกสารประจาํตวั เช่น  ศาสนา 

1.3 ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนั
แก่บริษทั  อาจส่งผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลท่ีอาจไม่สามารถทาํธุรกรรมกบับริษทั หรืออาจไม่ไดรั้บความสะดวกหรือไม่
ไดรั้บการปฏิบติัตามสัญญาท่ีมีอยูก่บับริษทั และอาจทาํให้เจา้ของขอ้มูลไดรั้บความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบติัตามกฎหมายใด ๆ ท่ีเจา้ของขอ้มูลหรือบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม 
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2. วตัถุประสงค์ท่ีบริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัอาจเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 2.1 วตัถุประสงค์ท่ีบริษัทจําเป็นต้องได้รับความยนิยอม 

 บริษทัอาศยัความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลในการเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลในกรณีดงัต่อไปน้ี เวน้แต่มีเหตุตามกฎหมายให้ดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดย
ไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

(ก) การดาํเนินการเพ่ือวตัถุประสงค์ทางการตลาด กรณีผลิตภณัฑ์และบริการอ่ืนท่ีมิใช่ประเภท
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัท่ีเจา้ของขอ้มูลมีอยู่กบับริษทั เช่น การติดต่อส่ือสารทางการตลาด การนาํเสนอผลิตภณัฑ์และ
บริการต่างๆ การให้คาํแนะนาํทางการเงินหรือการลงทุน การเสนอขอ้เสนอพิเศษ ขอ้มูลทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการ
ขายหรือการตลาด รวมถึงการส่งเอกสาร ขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการ หรือการเสนอทางเลือกทางการเงินหรือการลงทุนให้แก่เจา้ของขอ้มูล การจดัโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษทั ซ่ึงบริษทัไม่สามารถอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน เพ่ือเสนอ
หรือจดัใหมี้ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเหมาะสมแก่เจา้ของขอ้มูล 
  (ข) การเก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูล 
เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
   (1) ขอ้มูลชีวภาพ (ไดแ้ก่ ระบบจดจาํใบหน้า ลายน้ิวมือ) เพ่ือการเขา้ถึงสถานท่ี/การ

สมคัรใชบ้ริการ และการยนืยนัและพิสูจน์ตวับุคคล 
   (2) ประวติัอาชญากรรมรวมถึงความผิดท่ีถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องดาํเนินคดี เพ่ือการ

ตรวจสอบและบริหารความเส่ียงของบริษทั 
   (3) ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหวซ่ึงแสดงอยู่ในเอกสารประจาํตวั เช่น ศาสนา เพ่ือการ

ยนืยนัและพิสูจน์ตวับุคคล 
 (ค) การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงัประเทศท่ีอาจจะไม่มีระดบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลท่ีเพียงพอ ซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บความยนิยอม 
 2.2 วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทอาจดําเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัอาจอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล กล่าวคือ (1) เป็นการจาํเป็นเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา สําหรับการเขา้ทาํสัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญากบั
เจา้ของขอ้มูล (2) เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย  (3) เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและ
ของบุคคลภายนอก เพ่ือใหส้มดุลกบัประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูล (4) เพ่ือการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ 
สาํหรับการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐ โดยบริษทัจะอาศยัหลกัเกณฑห์รือ
ฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ขา้งตน้ เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การติดต่อกับเจ้าของขอ้มูลก่อนเขา้ทาํสัญญากับบริษทั หรือเพ่ือดาํเนินการตามคาํขอของ
เจา้ของขอ้มูล 
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(ข) การดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ  รวมทั้ง การปฏิบติัตามสัญญา
ระหว่างเจา้ของขอ้มูลกบับริษทั เช่น การยืนยนัตวับุคคลและการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต กระบวนการทาํความรู้จกัเจา้ของ
ขอ้มูล (know-your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะเจา้ของขอ้มูล (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบ
และคดักรองอ่ืน ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองท่ีอาจจาํเป็นตามกฎหมายหรือเพ่ือการบริหารความเส่ียงของ
บริษทัการดาํเนินการตามคาํสัง่ของเจา้ของขอ้มูล  

(ค) การประเมินราคา การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ ในอสังหาริมทรัพย ์หลกัประกนั
ของลูกคา้ หรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ การทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นหรือหลกัประกนั หรือการทาํประกนัชีวิตของลูกคา้หรือเจา้ของ
ขอ้มูล 
  (ง) การนําเสนอสินเช่ือ ผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ ที่เจ้าของขอ้มูลร้องขอ หรือการนําเสนอ
ผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ ประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัท่ีเจา้ของขอ้มูลมีอยู่กบับริษทั การให้คาํแนะนาํทางการเงิน 
การเสนอขอ้มูลทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาด รวมถึงการส่งเอกสาร ขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่หรือ
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ หรือเสนอทางเลือกทางการเงินหรือการลงทุนที่เหมาะสมหรือท่ีน่าจะอยูใ่นความสนใจของ
เจา้ของขอ้มูลใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูล การจดัโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสมัมนา 
  (จ) การบริหารความสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้ของขอ้มูลกบับริษทั  
  (ฉ) การแกไ้ขเร่ืองร้องเรียนของเจา้ของขอ้มูล การจดัการหรือการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน ขอ้
เรียกร้อง หรือขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ  
  (ช) การป้องกนั ตรวจจบั และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าจะไดรั้บการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหาร
ความเส่ียง 
  (ซ) การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวทาง คาํสั่ง คาํแนะนาํ และการร้องขอจาก
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล (ไม่วา่ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น   สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร เป็นตน้ 
  (ฌ) การควบคุมภายใน การตรวจสอบ (ทั้งจากผูต้รวจสอบภายในและภายนอก)  และการดาํเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบติัตามระเบียบ นโยบายและขั้นตอนของบริษทั ท่ีอาจจาํเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บงัคบั
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความเส่ียง การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบ การเงินและ
การบญัชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
  (ญ) การทาํวิจยั การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาบริการและ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
  (ฎ) การติดต่อ การแจ้ง การแจ้งเตือนให้ชําระหน้ี การใช้สิทธิเรียกร้องหรือบังคับสิทธิตาม
กฎหมายหรือตามสญัญา การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ี การติดตามทวงถามหน้ี 
  (ฏ) การตรวจสอบทางการเงินโดยผูส้อบบญัชี หรือการรับบริการจากท่ีปรึกษากฎหมาย 
  (ฐ) การปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีของบริษทัภายใตส้ญัญาใด ๆ ท่ีบริษทัเป็นคู่สญัญา เช่น สญัญากบัผู ้
ใหบ้ริการต่างๆ เป็นตน้ 
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   (ฑ) การตรวจสอบหรือการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระทาํการทุจริต ภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
หรือการกระทาํผดิกฎหมายต่างๆซ่ึงรวมถึงการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือการบริหารความเส่ียงของบริษทัในกลุ่มธนชาต 
โดยเจา้ของขอ้มูลสามารถดูรายช่ือบริษทัในกลุ่มธนชาต ไดท่ี้ www.thanachart.co.th  
  (ฒ) การบนัทึกเสียงผา่นทางเทป หรือบนัทึกภาพและ/หรือเสียง (Audio / Visual Information) หรือ
ผ่านระบบ VDO Conference หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ บนัทึกภาพลงบน CCTV เพ่ือการตรวจสอบการท่ีเจา้ของ
ขอ้มูลทาํธุรกรรมกบับริษทั การนาํไปใชใ้นการปรับปรุงหรือพฒันาบริการของบริษทั การจดัการขอ้ร้องเรียนของเจา้ของ
ขอ้มูล หรือการรักษาความปลอดภยัของบริษทั 

(ณ) การโอนขายหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหน้ีหรือเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลอ่ืนตาม
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสญัญาใด ๆ ท่ีเขา้ทาํระหว่างเจา้ของขอ้มูลกบับริษทัหรือเพ่ือการบริการจดัการทางบญัชีหรือทาง
การเงินของบริษทั 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มูล โดยบริษทั
จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือองคก์รอ่ืนใด ดงัน้ี 

3.1 ผูใ้ห้บริการภายนอกของบริษทั (Outsource / Service Provider) ท่ีบริษทัเป็นคู่สัญญา เช่น ผูใ้ห้บริการ
งานสนบัสนุน ผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจ่ายและ/หรือรับชาํระเงิน การจดัพิมพห์รือจดัส่งเอกสารหรือ
ไปรษณีย ์ผูใ้ห้บริการประเมินราคาทรัพยสิ์นหรือหลกัประกนั การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ ในอสังหาริมทรัพย์
หรือหลกัประกนัของลูกคา้ หรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ ผูใ้ห้บริการทวงหน้ี การสืบทรัพย ์การดาํเนินคดีต่างๆ ตวัแทนและ/หรือ
นายหนา้ในการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์น นายทะเบียนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

3.2 ธนาคารท่ีให้บริการระบบการชาํระเงินในการทาํธุรกรรมของเจา้ของขอ้มูล บริษทัประกนัภยัและ/หรือ
บริษทัประกนัชีวิตในกรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นลูกหน้ีของบริษทั 

3.3 พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั หรือผูอ้อกผลิตภณัฑ์ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัหาผลิตภณัฑห์รือ
การให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูล  ทั้งน้ี กรณีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์ทางการตลาดของพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ หรือผูอ้อกผลิตภณัฑ ์หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัหาผลิตภณัฑห์รือการให้บริการแก่เจา้ของขอ้มูล เช่น เพ่ือการ
เสนอผลิตภณัฑห์รือบริการให้แก่เจา้ของขอ้มูล บริษทัจะแจง้รายช่ือพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือผูอ้อกผลิตภณัฑ ์หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัหาผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบเพ่ือประกอบการตดัสินใจใหค้วามยนิยอม 

3.4 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีรับซ้ือหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง หรือรับโอนสิทธิ หรือรับแปลงหน้ีของเจา้ของขอ้มูล 
เท่าท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญาใด ๆ ท่ีเขา้ทาํระหว่างเจา้ของขอ้มูลกบับริษทัหรือเพ่ือการบริการ
จดัการทางบญัชีหรือทางการเงินของบริษทั 

3.5 ผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือบุคคลท่ีอาจเป็นผูรั้บโอน ในกรณีท่ีมีการฟ้ืนฟูกิจการ การปรับโครงสร้าง
กิจการ การควบรวมกิจการ การเขา้ซ้ือกิจการ การขาย การซ้ือ กิจการร่วมคา้ การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดใน
ทาํนองเดียวกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนหรือการจาํหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย ์หรือหุ้นของบริษทั ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน  

 3.6 ผูใ้ห้บริการ บริษทัในกลุ่มธนชาต หรือบุคคลท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบติั
ตามภาระหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซ่ึงรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล หน่วยงานกาํกบั
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ดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของบริษทั หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการ
เก่ียวกบัปัญหาการฉอ้โกง หรือดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั หรือการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระทาํการทุจริต 
ภยัคุกคามทางไซเบอร์ หรือการกระทาํผดิกฎหมายต่างๆ  

3.7 ผูต้รวจสอบ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางวิชาชีพของบริษทัท่ีเก่ียวกบับริการดา้นการตรวจสอบ กฎหมาย 
ประเมินราคา การบญัชี และภาษีอากร ซ่ึงช่วยในการประกอบธุรกิจ หรือจดัการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย  
 3.8 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการกาํกบัดูแล เช่น  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน กรมสรรพากร ศาล กรมบงัคบัคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใด 
  3.9 ผูท่ี้สนใจลงทุนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีมีหรืออาจมีการโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือทรัพยสิ์น
ของบริษทั การปรับโครงสร้างกิจการ การโอนกิจการ การควบรวมกิจการ การจาํหน่ายจ่ายโอน หุ้นหรือสินทรัพย ์ของ
บริษทั 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

บริษทัไม่มีนโยบายส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงัต่างประเทศ ในกรณีท่ีบริษทัมีความ
จาํเป็นตอ้งส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงัต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
ไม่เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด และ/หรือตามมาตรการท่ีบริษทัเห็นว่าจาํเป็นและสมควร 
เช่น จดัใหมี้ขอ้ตกลงรักษาความลบัระหวา่งบริษทัและผูรั้บขอ้มูล เป็นตน้ 
5. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผล เพ่ือการปฏิบติั
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ต่อเจา้ของขอ้มูล หรือตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี โดยในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูล
ยติุความสัมพนัธ์หรือส้ินสุดสัญญากบับริษทั หรือไม่มีการใชบ้ริการหรือการทาํธุรกรรมกบับริษทั บริษทัอาจจดัเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไวเ้ป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนั้น หรือจดัเก็บตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด หรือตามอายคุวาม 
หรือเพ่ือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งน้ี เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษทัจะ
ดาํเนินการลบ หรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็น
เจา้ของขอ้มูลได ้อยา่งไรกต็าม บริษทัอาจเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลนานข้ึนหากจาํเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
6. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจึง
กาํหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
การเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือให้
เป็นไปตามท่ีกาํหนดในนโยบายและ/หรือแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษทั 

7. ข้อมูลท่ีสําคญัอื่น ๆ เกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  
 7.1 คุกก้ีและวิธีการใชคุ้กก้ี 
  หากเจา้ของขอ้มูลเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัในกลุ่มธนชาต บริษทัหรือ
บริษทัในกลุ่มธนชาต อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากเจา้ของขอ้มูลโดยการใชคุ้กก้ี คุกก้ีคือเทคโนโลยี
การติดตามประเภทหน่ึงซ่ึงนํามาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจดัการเว็บไซต์ ติดตามการ
เคล่ือนไหวการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัหรือบริษทัในกลุ่มธนชาต หรือเพ่ือจดจาํการตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ 
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 ราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้อินเตอร์เน็ตเบ เจา้ของขอ้มูลควบคุมไดว้่าจะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากเจา้ของ
ขอ้มูลปฏิเสธการติดตามโดยคุกก้ี ความสามารถของเจา้ของขอ้มูลในการใชง้านคุณลกัษณะหรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือบางส่วน
ของเวบ็ไซตอ์าจถูกจาํกดั 

7.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก 
 หากเจา้ของขอ้มูลให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน เช่น คู่สมรสและบุตรของเจา้ของขอ้มูล ตวัแทน 

ผูรั้บมอบอาํนาจ ผูรั้บผลประโยชน์ ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนกรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นนิติบุคคล รายละเอียดการติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน (เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่อีเมล หรือหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลเหล่านั้น) เจา้ของขอ้มูลมีหนา้ท่ีให้บุคคลดงักล่าว
ให้ความยินยอมให้บริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีได ้อีกทั้งเจา้ของ
ขอ้มูลตอ้งรับผดิชอบในการแจง้ใหบุ้คคลท่ีสามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี  
8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
 ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

8.1 สิทธิในการเขา้ถึงและขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอเขา้ถึงหรือขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบ

ของบริษทั หรือขอให้บริษทัเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม  เจา้ของขอ้มูลสามารถมีคาํร้อง
ขอตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบริษทักาํหนด 

8.2 สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคล 
เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้บริษทัดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดได ้โดยทาํคาํร้องขอต่อบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบริษทักาํหนดในกรณีท่ี
บริษทัไม่ดาํเนินการตามคาํร้องขอดงักล่าวของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะจดัทาํบนัทึกคาํร้องขอของเจา้ของขอ้มูล พร้อมดว้ย
เหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มูลสามารถตรวจสอบได ้

8.3 สิทธิขอถอนความยนิยอม 
 เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีให้บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของตนเม่ือใดกไ็ดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลอยูก่บับริษทั เวน้แต่จะมีขอ้จาํกดัโดยกฎหมาย
หรือสญัญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูล เช่น เจา้ของขอ้มูลยงัมีการใชบ้ริการหรือธุรกรรมกบับริษทั หรือเจา้ของขอ้มูลยงั
มีภาระหน้ีหรือภาระผกูพนัตามกฎหมายอยูก่บับริษทั เป็นตน้ ซ่ึงการเพิกถอนความยินยอมน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจ้าของขอ้มูลได้ให้ความยินยอมไปแลว้  ทั้งน้ี การเพิกถอนความยินยอม
ดงักล่าวอาจทาํให้เจา้ของขอ้มูลไม่ไดรั้บความสะดวกในการใชบ้ริการหรือทาํธุรกรรมกบับริษทั หรือไม่สามารถเขา้ถึง
ฟังกช์นัการใชง้านบางอยา่งได ้หรืออาจทาํใหบ้ริการท่ีจะไดรั้บจากบริษทัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

8.4 สิทธิในการขอรับหรือขอใหส่้งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนจากบริษทัได ้ในกรณีท่ีบริษทัไดท้าํให้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถอ่าน หรือ ใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือ หรือ อุปกรณ์ท่ีทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติั
และสามารถใชห้รือเปิดเผยไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไป
ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน เม่ือสามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั หรือ (ข) ขอรับขอ้มูลท่ีบริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลใน
รูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาํได ้ 

8.5 สิทธิในการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 



 

8 

LD 120565 

 เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนเม่ือใดก็ได ้ 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีท่ีเป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของบริษทั หรือ เหตุจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั เวน้แต่ (ก) บริษทัแสดงให้เห็นถึงเหตุ
อนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีสาํคญัยิ่งกว่า หรือ (ข) เป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือ การใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(ข) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์เก่ียวกับ
การตลาดแบบตรง 

(ค) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์เก่ียวกบัการ
ศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่การจาํเป็นเพ่ือการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ
บริษทั 

8.6 สิทธิขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้บริษทัลบ หรือ ทาํลาย หรือ ทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

ระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
(ก) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
(ข) เม่ือเจา้ของขอ้มูลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และ

บริษทัไม่มีอาํนาจตามกฎหมายท่ีจะเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดต่้อไป 
(ค) เม่ือเจา้ของขอ้มูลคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ 8.5 (ก) 

และบริษทัไม่อาจปฏิเสธคาํขอคดัคา้น หรือเป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั
การตลาดแบบตรง 

(ง) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
8.7 สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีท่ีบริษทัอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบคาํร้องขอให้แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล หรือคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอให้
ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีหมดความจาํเป็นในการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.8 สิทธิในการร้องเรียน 
เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล ในกรณีท่ีบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว 

ทั้งน้ี สิทธิของเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัอาจไม่สามารถ
ดาํเนินการตามคาํร้องขอของเจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนด หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกทาํให้ไม่
สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลได ้หรือในกรณีท่ีบริษทัมีประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate interest) ท่ี
จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เจา้ของขอ้มูลยงัใชบ้ริการหรือทาํธุรกรรมอยู่กบับริษทั หรือ
บริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามระยะเวลาท่ี
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กฎหมายกาํหนด   หรือเพ่ือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งน้ี แมว้่าเจา้ของขอ้มูลจะยุติความสัมพนัธ์กบับริษทัแลว้ 
เป็นตน้ 
9. การปรับปรุง ทบทวน หรือ แก้ไข นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้

บริษทัอาจดาํเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือ แกไ้ข นโยบายฉบบัน้ีได ้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเป็นคร้ัง
คราว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของบริษทั กฎหมาย กฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีมีอาํนาจ หากมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายฉบบัน้ี บริษทัจะเผยแพร่ใน www.thanachart.co.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ีจะแจง้ให้เจา้ของ
ขอ้มูลทราบต่อไป  โดยเร็ว 
10. การเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก 

  ในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัหรือเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัในกลุ่มธนชาต อาจมีลิงก์
เช่ือมต่อไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเวบ็ไซต์อ่ืนท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผูด้าํเนินการ โดยบริษทัหรือ
บริษทัในกลุ่มธนชาตจะเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต์ท่ีมีมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม บริษทั
หรือบริษทัในกลุ่มธนชาตไม่สามารถรับผิดชอบในเน้ือหาหรือมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซตอ่ื์นนั้น 
เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเจา้ของขอ้มูลให้แก่เวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บ
รวบรวมโดยบุคคลดงักล่าวและอยู่ภายใตป้ระกาศหรือนโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
ดงักล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นวา่น้ีบริษทัขอใหเ้จา้ของขอ้มูลศึกษาและปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏ
ในเวบ็ไซตน์ั้นๆ แยกต่างหากจากนโยบายฉบบัน้ี 

11.  รายละเอยีดการติดต่อบริษัท 
 หากเจา้ของขอ้มูลมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

หรือหากเจา้ของขอ้มูลมีขอ้สงสัยหรือเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลภายใตน้โยบายการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี โปรดติดต่อบริษทัหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ผา่นช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ข้อมูลการติดต่อบริษัท 
บริษัท ธนชาต พลสั จํากดั 
เลขท่ี 444 อาคารเอม็ บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 16 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

(2) ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

เจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Officer) 

E-mail address : DPO-TCAP@thanachart.co.th 

สถานท่ีติดต่อ : เลขท่ี 444 อาคารเอม็ บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  

12. กฎหมายท่ีใช้บังคบั  

นโยบายฉบบัน้ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยมีเขตอาํนาจในการพิจารณา
ตดัสินช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวเน่ืองกบันโยบายฉบบัน้ี 
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13. ขอบเขตการใช้บังคับสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บไว้ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 
2562 มีผลใช้บังคบั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้กบ็รวบรวมไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้
บงัคบั บริษทัสามารถเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดต่้อไปตามวตัถุประสงคเ์ดิม เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่
ประสงคใ์ห้บริษทัเก็บรวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวสามารถแจง้ยกเลิกความยินยอมไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์บริษทั
กาํหนด โดยการเปิดเผยและการดาํเนินการอ่ืนท่ีไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ให้ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ .ศ . 2562 
14. วนัมีผลใช้บังคบั 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป 


