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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล 

 

เน่ืองจากบริษัท ธนชาต พลสั จํากัด  ตระหนกัถึงความสําคญัของการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Privacy) 
ของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลซึง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้สมคัรงานของบริษัทอนัเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ในความเป็นส่วนตวัของบุคคล โดยเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมลูของตนได้รับการดแูลให้มี
ความมัน่คงปลอดภยัประกอบกบักฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลได้กําหนดหลกัเกณฑ์หรือมาตรการในการ
กํากบัดแูลการให้ความคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล และสิทธิ
ต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายฉบบันีข้ึน้เพื่อเป็นหลกัในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
และแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล รวมถึงสิทธิตามกฎหมาย
ในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ดงันี ้

1. คาํนิยาม 

“บริษัท”   หมายถึง บริษัท ธนชาต พลสั จํากดั  

“เจ้าของข้อมูล”   หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สมัครงานของบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของ
 ข้อมลูสว่นบคุคล 

2. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล บริษัทจะใช้วิธีการท่ีชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลู โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลอย่างจํากดั
และเป็นไปเพียงเท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย 

2.2 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบับริษัท
หรือที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเช่ือถือ เช่น กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ บริษัทข้อมลูเครดิต กรมบงัคบัคดี สถาบนัการเงิน ที่ปรึกษา
ทางวิชาชีพ เป็นต้น 

2.3 ในกรณีที่เจ้าของข้อมลูไม่ให้ข้อมลูส่วนบุคคล หรือให้ข้อมลูส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบนัแก่
บริษัทอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมลูที่อาจไม่สามารถทําธุรกรรมกบับริษัท หรืออาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับ
การปฏิบติัตามสญัญาท่ีมีอยู่กับบริษัท และอาจทําให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจส่งผล
กระทบตอ่การปฏิบติัตามกฎหมายใด ๆ ที่เจ้าของข้อมลูหรือบริษัทต้องปฏิบติัตาม 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

 ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลทัว่ไปของเจ้าของข้อมลูแยกตามประเภทของ
เจ้าของข้อมลู ดงันี ้
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(1) กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายตามกฎหมายที่
บริษัทจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลแสดงตนของเจ้าของข้อมูล (Identification 
Information) เช่น ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) สถานภาพ ที่อยู่ 
อาชีพ สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส (E-mail address) ข้อมูลสถานภาพทาง
การเงินที่เก่ียวกบัคณุสมบติัของกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัท ข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท และข้อมลูหรือ
ช่องทางเก่ียวกบัการจ่ายคา่เบีย้ประชมุ เงินประจําตําแหน่ง หรือผลตอบแทนอื่น ๆ ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงข้อมลู
อื่นใดเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการกํากบัและตรวจสอบคณุสมบติั ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตามที่กฎหมายกําหนด
เท่านัน้ 

นอกจากนี ้บริษัทจะทําการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลรายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องกับกรรมการและ
ผู้บริหารตามนิยามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงข้อมูลการถือหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เท่าที่จําเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการกํากบัและตรวจสอบคณุสมบติั ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตามที่กฎหมายกําหนดเท่านัน้ 

(2) กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สมัครงานของบริษัท 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูดงันี ้

(ก) ข้อมูลแสดงตนของเจ้าของข้อมูล (Identification Information) และข้อมูลการติดต่อกับ
เจ้าของข้อมูล เช่น รูปภาพ ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตวัประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) เพศ วนั/
เดือน/ปีเกิด อาย ุที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส (E-mail address)  

 (ข) ข้อมลูสว่นตวัอื่น ๆ เช่น สถานภาพทางการสมรส ข้อมลูเก่ียวกบับตุร รายละเอียดการติดตอ่
ในกรณีฉกุเฉิน และผู้ รับผลประโยชน์ 

(ค) ข้อมลูเก่ียวกบังาน เช่น ตําแหน่งหรือฐานะ ตําแหน่งงาน แผนก รายละเอียดเก่ียวกบัสญัญา
ประวติัสว่นตวั ประวติัการจ้างงาน และใบสมคัรงาน 

(ง) ข้อมูลเก่ียวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน
คา่ตอบแทน และสิทธิประโยชน์ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

(จ) ข้อมลูบญัชีธนาคารสําหรับการจ่ายคา่จ้าง ผลตอบแทน หรือเงินสวสัดิการตา่ง ๆ 

(ฉ) ข้อมลูการขาดงาน เช่น วนัที่ขาดงาน หรือการใช้วนัหยุดพกัร้อนและวนัลาประเภทอื่นของ
เจ้าของข้อมลู  

(ช) ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการทางวินยั เช่น การประพฤติมิชอบหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ในฐานะพนกังาน 

(ซ) ประวติัการประเมินผล เช่น การประเมินผลการปฏิบติังานและการพิจารณาทบทวนผลการ
ปฏิบติังาน 

(ฌ) ประวติัการศกึษา เช่น ประวติัการเรียน ใบรับรองผลการศกึษา ประกาศนียบตัร 
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(ญ) สถานภาพทางทหาร 

(ฎ) ข้อมลูการถือหลกัทรัพย์และข้อมลูที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมลูส่วนบุคคลที่เป็นเร่ืองส่วนตวั
โดยแท้ของเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น ข้อมูลศาสนา
ตามที่ปรากฏรวมอยู่ในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หากมี) ข้อมูลคดีรวมทัง้ประวัติอาชญากรรมท่ีเจ้าของข้อมูล
เปิดเผยให้แก่บริษัทตามหลกัเกณฑ์การดํารงตําแหน่งหรือการบรรจเุข้าเป็นพนกังานของบริษัท ข้อมลูคดีหรือการกระทํา
ความผิดที่เจ้าของข้อมลูกระทําตอ่บริษัท ข้อมลูสขุภาพท่ีบริษัทได้รับจากการเบิกคา่รักษาพยาบาลของเจ้าของข้อมลู 

 บริษัทไม่มีนโยบายจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลที่เป็นข้อมลูออ่นไหวของเจ้าของข้อมลู ยกเว้น 

(1) ในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
พิสจูน์ตวัตนของเจ้าของข้อมลูเก่ียวกบัการจ้างงานหรือทํางานกบับริษัท หรือ 

(2) ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (Legitimate 
Interest) หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และการ
ดาํเนินการเกี่ยวกับข้อมูล 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 วัตถุประสงค์ที่บริษัทจาํเป็นต้องได้รับความยนิยอม 

บริษัทอาศัยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่มีเหตตุามกฎหมายให้ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลได้
โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(1) การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของ
ข้อมลูเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อมลูศาสนาตามท่ีปรากฏรวมอยู่ในสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (หากมี) เพื่อการยืนยนั
และพิสจูน์ตวับคุคล 

(ข) ข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลสุขภาพท่ีเจ้าของข้อมูลเปิดเผยให้แก่บริษัทตาม
หลกัเกณฑ์การดํารงตําแหน่ง หรือการบรรจุเข้าเป็นพนกังานของบริษัท เพื่อการพิจารณาใบสมคัรงานและตดัสินใจจ้าง
งาน การคดักรองประวติั และการติดตามตรวจสอบ 

(ค) ข้อมูลสุขภาพที่บริษัทได้รับจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลของเจ้าของข้อมูลเพื่อการ
พิจารณาจ่ายคา่รักษาพยาบาลให้แก่เจ้าของข้อมลู 

(2) ในกรณีที่จําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยงัประเทศท่ีอาจจะไม่มีระดับการ
คุ้มครองข้อมลูที่เพียงพอ ซึง่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอม 



 

LD 12-05-65  4 
 

4.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดาํเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บ
รวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

บริษัทอาจอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีเ้พื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมลู ซึง่ได้แก่  

(1) เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญา สําหรับการเข้าทําสญัญาจ้างงานหรือการปฏิบัติตาม
สญัญาจ้างงานกบัเจ้าของข้อมลู 

(2) เป็นการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎหมาย 

(3) เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบคุคลภายนอก เพื่อให้สมดลุ
กบัประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู 

(4) เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคล และ 

(5)  ประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหน้าที่ในการใช้
อํานาจรัฐ 

บริษัทจะอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูตามที่จําเป็นเพื่อการ
กํากบัและตรวจสอบคณุสมบติั ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตามที่กฎหมายกําหนด 

 กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามที่จําเป็น 
เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การสรรหาบุคลากร เช่น การตัดสินใจจ้างหรือเปล่ียนแปลงประเภทของสัญญาจ้างงาน 
(เช่นการเปล่ียนสถานภาพของเจ้าของข้อมลูจากผู้ ฝึกงาน ลกูจ้างชัว่คราว หรืองานนอกเวลา เป็นพนกังานประจํา) 

(ข) การบริหารจดัการภายในองค์กร เช่น การจดัโครงสร้างอตัรากําลงั การโอนย้าย การเปล่ียน
หน้าที่งาน การปรับระดบัพนกังาน การเกษียณอาย ุเป็นต้น 

(ค) การจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร การปฐมนิเทศและเรียนรู้งาน (on-boarding 
processes) การจดัอบรมหลกัสตูรทัง้ภายในและภายนอก การทําทะเบียนการอบรมและการย่ืนขอรับรองหลกัสตูรและ
คา่ใช้จ่ายการฝึกอบรมจากหน่วยราชการ เป็นต้น 

(ง) การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และการให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง อัตราการ 
ขึน้เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการตา่ง ๆ 

(จ) การบริหารจดัการการลาให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัการทํางานของบริษัท 
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(ฉ) การติดตอ่ส่ือสาร รวมถึงการให้การอ้างอิงและคําแนะนํา 

(ช) วัตถุประสงค์ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 

(ซ) การปฏิบติัตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เช่น ข้อกําหนดเก่ียวกับแรงงาน สขุอนามยั และ
ความปลอดภยั หรือตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอ 

(ฌ) การจัดเก็บประวัติการดําเนินการทางวินัยต่อพนักงาน เพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือการกําหนดมาตรการทางวินยัเม่ือจําเป็น 

(ญ) การดําเนินการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเร่ืองร้องเรียนหรือการเรียกร้อง ติดตาม
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนกังาน และป้องกนัการฉ้อโกง 

(ฎ) การติดตอ่ในกรณีฉกุเฉินไปยงับคุคลที่เจ้าของข้อมลูกําหนด 

(ฏ) การป้องกนักิจกรรมของพนกังานซึง่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเลยหน้าที่ 

(ฐ) การก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกขึน้ตอ่สู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(ฑ) วตัถุประสงค์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานของเจ้าของข้อมูล (เช่น การดําเนินกิจกรรม
หรือการดําเนินงานเพื่อหรือในนามของบริษัท) หรือตามที่ระบไุว้ในสญัญาจ้างงานของเจ้าของข้อมลู ข้อบงัคบัการทํางาน 
หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพยากรบคุคล 

 กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้สมัครงาน 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามที่จําเป็น 
เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การประมวลผลใบสมัครของเจ้าของข้อมูลสําหรับการฝึกงาน งานนอกเวลา งานชัว่คราว 
หรือการจ้างงาน 

(ข) การยืนยนัตวับคุคลและการติดตอ่ 

(ค) การประเมินและให้คะแนนผู้สมคัร เพื่อการตดัสินใจจ้าง 

(ง) การประเมินความเหมาะสม 

(จ) การกําหนดเงินเดือนหรือคา่ตอบแทนอื่น ๆ และการให้เบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ 

(ฉ) การคดักรองประวติัตามเกณฑ์ของบริษัท หากเจ้าของข้อมลูได้รับการเสนอตําแหน่งงานกบั
บริษัท 

(ช) การติดตอ่ในกรณีฉกุเฉินไปยงับคุคลที่เจ้าของข้อมลูกําหนด 

(ซ) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทต้องการอย่างสมเหตุสมผล ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครงานหรือ
เอกสารที่เก่ียวข้องใด ๆ 
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4.3   บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มธนชาตอาจเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) 
ของเจ้าของข้อมูล เช่น  หมายเลขไอพี (IP Address) หรือประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) โดย
ระบบอัตโนมัติ หรือใช้คุกกี ้(Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เม่ือเจ้าของข้อมลูเข้าใช้เว็บไซต์หรือใช้
บริการของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชนัของบริษัทในกลุ่มธนชาต เพื่อวตัถปุระสงค์ในการวิเคราะห์
และติดตามการใช้บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ รวมทัง้การตรวจสอบในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน  

นอกจากนี ้บริษัทยงัอาจใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจดัเก็บบนัทึกการเข้าออกระบบให้บริการ
ทางเว็บไซต์หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

4.4 บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล เว้นแต่ 

(1) ได้แจ้งวตัถปุระสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมลูทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(2)  เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนด 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล
เท่านัน้โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

(2) เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญา หรือตามคําขอของเจ้าของข้อมลู รวมทัง้เปิดเผยเพ่ือให้
การทําธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ของเจ้าของข้อมลู สามารถดําเนินการได้โดยบรรลวุตัถปุระสงค์ของเจ้าของข้อมลู 

(3) เป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเปิดเผยแก่นิติบุคคลหรือองค์กรเพ่ือ
การดําเนินการในการตรวจสอบและป้องกนัการฉ้อฉล 

(4) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางการหรือคําสัง่ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล 
หรือหน่วยงานทางการท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท สํานกัหกั
บัญชี (ประเทศไทย) จํากัด คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ศาล กรมบงัคบัคดี เป็นต้น 

(5) เปิดเผยให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคล หรือองค์กรอื่นใด ดงันี ้

(ก)  ผู้ ให้บริการภายนอกของบริษัท (Outsource / Service Provider) เช่น ผู้ จัดการกองทุน
สํารองเลีย้งชีพ ธนาคารผู้ ให้บริการชําระเงิน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล ตัวแทนย่ืนขอวีซ่าหรือใบอนุญาตทํางาน 
(กรณีบคุคลตา่งด้าว) ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล ผู้ให้บริการฝึกอบรม 

(ข) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั กรมพฒันา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สํานกังานประกนัสงัคม กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมบงัคบัคดี กองทุน
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เงินให้กู้ ยืมเพื่อการศกึษา และสํานกังานส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ศาล กรมบงัคบัคดี ตํารวจ หรือ
หน่วยงานราชการอื่นใด ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ หรือภาระหน้าที่ทาง
กฎหมาย 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

บริษัทไม่มีนโยบายส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทมีความ
จําเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูไปยงัต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลที่
ไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และ/หรือตามมาตรการที่บริษัทเห็นว่าจําเป็นและ
สมควร เช่น จดัให้มีสญัญารักษาความลบัระหวา่งบริษัทและผู้ รับข้อมลู เป็นต้น 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู บริษัทจึง
กําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสญูหาย การ
เข้าถึงทําลาย ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
เป็นไปตามท่ีกําหนดในนโยบายและ/หรือแนวปฏิบติัในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะทราบหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม เจ้าของข้อมูล
สามารถมีคําร้องขอตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกําหนด 

8.2 ในกรณีที่เจ้าของข้อมลูเห็นว่าข้อมลูส่วนบุคคลใดที่เก่ียวกบัตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจบุนั ไม่สมบูรณ์ หรือ
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เจ้าของข้อมลูสามารถขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมลูถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยทําคําร้องขอตอ่บริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกําหนด 

 ในกรณีที่บริษัทไม่ดําเนินการตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมลูตามวรรคแรก บริษัทจะจดัทําบนัทกึคําร้องขอ
ของเจ้าของข้อมลู พร้อมด้วยเหตผุลไว้เป็นหลกัฐานเพื่อให้เจ้าของข้อมลูสามารถตรวจสอบได้ 

8.3 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล
ของตนเม่ือใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาท่ีให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมลู 
เช่นเจ้าของข้อมลูยงัมีการใช้บริการหรือธุรกรรมกบับริษัท หรือเจ้าของข้อมลูยงัมีภาระหนีห้รือภาระผกูพนัตามกฎหมายอยู่
กบับริษัท เป็นต้น ซึง่การเพิกถอนความยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลที่
เจ้าของข้อมลูได้ให้ความยินยอมไปแล้ว   ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมดงักล่าวอาจทําให้เจ้าของข้อมลูไม่ได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการหรือทําธุรกรรมกับบริษัทได้ หรือไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างได้ หรืออาจทํา
ให้บริการที่จะได้รับจากบริษัทไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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8.4 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอรับข้อมลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนจากบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทได้ทําให้ข้อมลูส่วน
บุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเคร่ืองมือ หรือ อุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอตัโนมัติและ
สามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอตัโนมติั รวมทัง้ 

(1) มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เม่ือ
สามารถทําได้ด้วยวิธีการอตัโนมติั หรือ 

(2) ขอรับข้อมลูที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมลูในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลอื่นโดยตรง 
เว้นแตส่ภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ 

8.5 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตนเม่ือใดก็ได้ ใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่เป็นข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตจํุาเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บริษัท หรือ เหตจํุาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต ่

(ก) บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตอุนัชอบด้วยกฎหมายท่ีสําคญัย่ิงกวา่ หรือ 

(ข) เป็นไปเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้อง 
ตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ตอ่สู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับการตลาด
แบบตรง 

(3) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการ
ศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเป็นเพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บริษัท 

8.6 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือ ทําลาย หรือ ทําให้ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบ ุ
ตวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เม่ือข้อมลูส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผย 

(2) เม่ือเจ้าของข้อมลูถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล และบริษัท
ไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ได้ตอ่ไป 

(3) เม่ือเจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 8.5 (1) และ
บริษัทไม่อาจปฏิเสธคําขอคดัค้าน หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับ
การตลาดแบบตรง 

(4) เม่ือข้อมลูสว่นบคุคลได้ถกูเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

8.7 เจ้าของข้อมลูมีสิทธิขอให้บริษัทระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เม่ือบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามท่ีเจ้าของข้อมลูร้องขอให้ดําเนินการให้ข้อมลูส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมลูถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(2) เม่ือเป็นข้อมลูสว่นบคุคลท่ีต้องลบหรือทําลาย เพราะเป็นข้อมลูส่วนบคุคลที่ถกูเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แตเ่จ้าของข้อมลูขอให้ระงบัการใช้แทน 

(3) เม่ือข้อมลูส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถปุระสงค์การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมลูมีความจําเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตัง้สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม 
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ตอ่สู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(4) เม่ือบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายท่ีสําคัญย่ิงกว่า หรือ การ
ก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ตอ่สู้ สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย ในกรณีที่เจ้าของข้อมลูใช้สิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลู 

8.8 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บคุคลในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล รวมทัง้ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมลูส่วน
บคุคลฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดงักลา่ว 

ทัง้นี ้สิทธิของเจ้าของข้อมลูดงักล่าวข้างต้นขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถดําเนินการ
ตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมลูได้ในกรณีที่กฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ถกูทําให้ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หรือในกรณีที่บริษัทมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) ที่จะเก็บ
รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เจ้าของข้อมูลยังใช้บริการหรือทําธุรกรรมอยู่กับบริษัท หรือบริษัทมี
หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบติัตาม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้แม้วา่เจ้าของข้อมลูจะยติุความสมัพนัธ์กบับริษัทแล้ว เป็นต้น 

9. การเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

ในการใช้บริการแอปพลิเคชนัหรือเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธนชาตอาจมีลิงก์เช่ือม
ต่อไปยงัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบคุคลภายนอกเป็นผู้ ดําเนินการ โดยบริษัทหรือบริษัทใน
กลุ่มธนชาตพยายามท่ีจะเช่ือมต่อไปยงัเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัท
หรือบริษัทในกลุ่มธนชาตไม่สามารถรับผิดชอบในเนือ้หาหรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นนัน้ 
เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นประการอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เจ้าของข้อมูลให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนัน้จะถูกเก็บ
รวบรวมโดยบคุคลดงักล่าวและอยู่ภายใต้ประกาศหรือนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบุคคลภายนอก
ดงักล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านีบ้ริษัทขอให้เจ้าของข้อมูลศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
ปรากฏในเว็บไซต์นัน้ๆ แยกตา่งหากจากนโยบายฉบบันี ้

10.    ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูไว้ในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเพื่อการปฏิบติัตามวตัถปุระสงค์ที่

ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมลู หรือตามวตัถปุระสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้โดยในกรณีที่เจ้าของข้อมลูยติุความสมัพนัธ์
หรือสิน้สดุการจ้างกับบริษัท หรือไม่มีการใช้บริการหรือการทําธุรกรรมบริษัทแล้ว บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมลูไว้เป็นเวลา 10 ปี หลงัจากนัน้ หรือจดัเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือตามอายคุวาม หรือเพื่อการ
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ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว บริษัทจะดําเนินการลบ หรือ
ทําลายข้อมลูสว่นบคุคลหรือทําให้ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลูได้ 

11, ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

หากเจ้าของข้อมลูให้ข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น คู่สมรส บตุร บิดา มารดา บคุคลในครอบครัว 
ผู้ รับผลประโยชน์ บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน บคุคลอ้างอิง และบคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกบัการถือหลกัทรัพย์ของ
เจ้าของข้อมลู เจ้าของข้อมลูขอรับรองวา่เจ้าของข้อมลูมีอํานาจที่จะให้ข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลดงักล่าว และมีหน้าที่ให้
บุคคลดงักล่าวอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันีไ้ด้ อีกทัง้
เจ้าของข้อมลูต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บคุคลดงักล่าวทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันี ้และขอรับ
ความยินยอมจากบคุคลดงักลา่วที่เก่ียวข้อง 

12. การปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไข นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล 

บริษัทอาจดําเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือ แก้ไข นโยบายฉบบันีไ้ด้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือเป็นครัง้

คราวเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการดําเนินงานของบริษัท กฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่มีอํานาจ หากมี

การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายฉบับนี ้บริษัทจะเผยแพร่ใน www.thanachart.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่จะแจ้งให้

เจ้าของข้อมลูทราบตอ่ไป โดยเร็ว 

13. การตดิต่อบริษัท  

  หากเจ้าของข้อมูลประสงค์จะติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการเก็บ
รวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมลูตามนโยบายฉบบันี ้หรือต้องการยกเลิกการให้
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่พบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมลูไปในทางที่ไม่ชอบ เจ้าของข้อมลูสามารถติดตอ่บริษัท ผ่านช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ข้อมูลการตดิต่อบริษัท 
บริษัท ธนชาต พลัส จาํกัด 
เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 16 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

   (2) ข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล : 

(Data Protection Officer) 

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

 

สถานที่ติดตอ่ : เลขท่ี 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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14.       กฎหมายที่ใช้บังคับ  

นโยบายฉบับนีอ้ยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยมีเขตอํานาจในการ
พิจารณาตดัสินชีข้าดข้อพิพาทที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบันโยบายฉบบันี ้

15.  ขอบเขตการใช้บังคับสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ 

ข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัที่พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้
บงัคบั บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลนัน้ได้ต่อไปตามวตัถปุระสงค์เดิม เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลที่ไม่
ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
กําหนด โดยการเปิดเผยและการดําเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

16.   วันมีผลใช้บังคับ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 1 มิถนุายน 2565 เป็นต้นไป 

 


