
 

นโยบายความเปนสวนตัว 

บริษทั ไทยวา จำกัด (มหาชน) 

 

บทนำ 

 

นโยบายความเปนสวนตัวนี้กำหนดหลักการของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการจัดการขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดที่บริษัทฯ ไดรับมา

ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม บรษิัทฯ และพนักงานของบรษิัทฯ หนุสวนทางธุรกิจ คูคาหรอืบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหหรือในนามของบริษัทฯ 

มุงมั่นที่จะคุมครองความเปนสวนตัวของทาน และขอรับรองวาขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกประมวลผลโดยเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูล 

ที่บังคับใชซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล”) ขอมูลสวนบุคคลของทานทีไ่ดถูก

เก็บรวบรวมจะถูกเก็บไวอยางปลอดภัยเสมอ 

 

นโยบายความเปนสวนตัวนี้ประกอบดวย 

- ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

- บรษิัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใดบาง 

- บรษิัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร 

- บรษิัทฯ ใชขอมูลสวนบุคคลของทานทีไ่ดถูกเก็บรวบรวมอยางไร 

- บรษิัทฯ เปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานที่เก็บรวบรวมเม่ือใด 

- บรษิัทฯ ทำการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานทีไ่ดถูกเก็บรวบรวมไปยังตางประเทศหรือไม 

- บรษิัทฯ แจงตอทานถึงขอมูลสวนบุคคลของทานเม่ือใด 

- ทานมีสิทธิอะไรบางภายใตพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

- บรษิัทฯ เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานทีไ่ดถูกเก็บรวบรวมไวนานแคไหน 

- บรษิัทฯ ใชมาตรการใดรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานทีไ่ดถูกเก็บรวบรวม 

- คุกกี้คืออะไร 

- บรษิัทฯ ทำการเปล่ียนแปลงนโยบายความเปนสวนตวันี้เม่ือใด 

- ติดตอบริษัทฯ ไดอยางไร 

 

โปรดอานนโยบายความเปนสวนตัวนี้อยางละเอียดเพ่ือทำความเขาใจถึงวิธีการที่บรษิัทฯ จัดการขอมูลสวนบุคคลของทานและสิทธิทั้งหลายที่ทานมี

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน อนึ่ง นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในระหวางที่ทานยังคงมีความสัมพันธกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ 

ขอแนะนำใหทานกลับมาอานนโยบายฉบับนี้เปนครั้งคราว อยางไรก็ตาม หากนโยบายฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญซึ่งอาจกระทบสิทธิ

ในขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัทฯ จะดำเนินการแจงใหทานทราบโดยทันทีโดยการประกาศลงในเว็บไซตของบรษิัทฯ 

 

เว็บไซตของบริษัทฯ อาจมีไฮเปอรลิงค (hyperlinks) ที่นำทานเขาสูเว็บไซตซึ่งบุคคลภายนอกเปนเจาของและเปนคนดำเนินการ เว็บไซตของ

บุคคลภายนอกเหลานี้มีนโยบายความเปนสวนตัวแยกตางหากและมีโอกาสที่จะมีการใชคุกกี้ (cookies) บริษัทฯ ขอแนะนำใหทานอานนโยบาย

ความเปนสวนตัวเหลานี้ ซึ่งจะควบคุมการใชขอมูลสวนบุคคลที่ทานอาจไดสงไปใหเมื่อเขาสูเว็บไซต ทั้งนี้ ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกเก็บ

รวบรวมโดยคุกกี้ (cookies) บริษัทฯ จะไมมีความรับผิดในกรณีใด ๆ ที่เกิดจากการเขาเว็บไซตของบุคคลภายนอกดังกลาว 

 

หากทานมีขอสงสัยหรือไมเขาใจสวนใดในนโยบายความเปนสวนตวันี้ หรอืประสงคจะใชสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว 

โปรดติดตอบรษิัทฯ ตามรายละเอียดที่ใหไวสวน “ติดตอบรษิัทฯ ไดอยางไร” 

  



 

1. ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

 

ภายใตพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลใดที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออมจากขอมูลนั้นเพียงลำพังหรือเมื่อนำไปรวมกับตัวระบุอื่น ๆ  ที่บริษัทฯ มีหรือสามารถเขาถึงไดตามสมควร แตไมรวมถึงขอมูล

ของผูถึงแกกรรม  ขอมูลสวนบุคคลสามารถแยกประเภทไดดังตอไปนี้ 

 

 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลใดที่ไมใชขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว เชน ชื่อและนามสกุล เพศ วันเกิด สัญชาติ  

ที่อย ูหมายเลขติดตอ ภาพถาย ที่อยูอีเมล ภาพจากกลองวงจรปด 

 

 ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว หมายถึง ประเภทเฉพาะของขอมูลสวนบุคคลภายใตพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ ่งประกอบดวย  

ตนกำเนิดเชื ้อชาติหรือเผาพันธุ  ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื ่อทางลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ บันทึกประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพหรือขอมูลความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม และขอมูลชีวภาพ 

 

2. บริษัทฯ เกบ็รวบรวมขอมูลสวนบุคคลใดบาง 

 

ประเภทของขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากทานอาจแตกตางกันไปตามตัวตนของทานและความสัมพันธของทานที่มีกับบริษัทฯ  โดย 

ขอมูลสวนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวมอาจรวมถึง 

 

ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป  ชื่อ นามสกุล ช่ือเลน สัญชาติ เพศ วันเกิด อายุ สวนสูง นำ้หนัก สถานที่เกิด ภาพถาย สถานภาพ

การสมรส สถานภาพทางการทหาร หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน 

และหมายเลขใบอนุญาตขับรถ 

 หมายเลขติดตอ ที่อยู ขอมูลที่ระบุตำแหนง (GPS data) ที่อยูอีเมล บัญชีเฟซบุก ชื่อบัญชี และ 

LINE ID 

 ใบอนุญาตขับขี่ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา ใบสำคัญทางทหาร ทะเบียนบาน และหนังสือ

เดินทาง 

 รายละเอียดบัญชีธนาคาร และรายงานขอมูลเครดิต 

 ประวัติการทำงาน ประสบการณการทำงาน ตำแหนงงาน ความสามารถ ประวัติการศึกษา  

ใบแสดงผลการเรียน และหลักสูตรการฝกอบรม 

 ภาพจากกลองวงจรปด 

 ที่อยไูอพี ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (Log file) คกุกี้ และ/หรือ 

 ขอมูลอื่น ๆ ที่ทานมอบใหบรษิัทฯ 

ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว เชื้อชาติ ศาสนา บันทึกประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ (เชน หมูเลือด ผลตรวจสุขภาพ ใบรับรอง

แพทย ผลการทดสอบสารเสพติด) 

 

หากทานปฏิเสธหรือไมสามารถที่จะสงมอบขอมูลสวนบุคคลของทานไดตามทีบ่รษิัทฯ ขอ บริษัทฯ อาจไมสามารถสรางความสัมพันธกับทาน หรือ

เสนอสนิคาและ/หรือบรกิารของบริษัทฯ ใหกับทานได รวมถึงการจางงานระหวางบรษิัทฯ กับทานอีกท้ังประโยชนและสวัสดิการอ่ืนๆ 

 

3. บริษัทฯ เกบ็รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร 

 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจากทานโดยตรง แตในบางกรณี บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจาก

แหลงขอมูลสาธารณะและ/หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงบรษิัทฯ ขอรับรองวาบรษิัทฯ จะปฏิบัตติามพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล อยางเครงครัด 

 

บุคคลภายนอกอื่น ๆ อาจรวมถึงบริษัทยอยของบริษัทฯ หนุสวนทางธุรกิจที่ไดรับอนญุาต ผูใหบรกิาร หรือคูคา 



 

4. บริษัทฯ ใชขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไดถูกเกบ็รวบรวมอยางไร 

 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช เปดเผย โอน หรอืประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานดวยวิธีการท่ียุติธรรมและชอบดวยกฎหมายในขอบเขตที่จำเปนตอ

การบรรลุวัตถุประสงคของบรษิัทฯ  โดยฐานทางกฎหมายรวมถึง 

 

ก) บรษิัทฯ ขอรับความยินยอมจากทานในการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ข) บรษิัทฯ เชื่อวาการใชขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการจำเปนเพ่ือประโยชนสำคัญตอชีวิต (vital interest) หรือเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยง

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

ค) บรษิัทฯ เชื่อวาการใชขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญา หรือเพ่ือดำเนินการตามคำขอของ

ทานกอนเขาทำสญัญา 

ง) บริษัทฯ เชื่อวาการใชขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน

สาธารณะหรือปฏิบัติหนาที่ในการใชอำนาจรัฐที่มอบใหแกบรษิัทฯ 

จ) บริษัทฯ เชื่อวาการใชขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการจำเปนเพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย (legitimate interest) ของบริษัทฯ 

หรือบุคคลภายนอก เวนแตประโยชนดังกลาวมีความสำคัญนอยกวาประโยชนหรือสทิธิและเสรภีาพข้ันพื้นฐานของทาน 

ฉ) บริษัทฯ เชื่อวาการใชขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการจำเปนเพื่อการกอตั้ง การเรียกรอง การใชสิทธิหรือการยกขึ้นตอสูซึ่งขอเรียกรอง

ทางกฎหมายกับทาน 

ช) บรษิัทฯ เชื่อวาการใชขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัตติามหนาที่ตามกฎหมายที่บรษิัทฯ อยูภายใตบังคับ 

 

บริษัทฯ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 

4.1 สัญญาระหวางบริษัทฯ กับทาน 

 

บริษัทฯ จะใชหลักการปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญาในการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน ซึ่งบริษัทฯ อาจใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณี

ดังตอไปนี้โดยข้ึนอยูกับลักษณะของแตละสัญญาที่ทานมีกับบริษัทฯ 

 

 การสรรหาและคัดเลือกการสมัครงานของทานกอนเขาทำสญัญาจางงาน 

 การสราง การควบคุม การมอบอำนาจ การประสานงาน การรวมมือ การบริหารจัดการ การสิ้นสุดและการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับ

ความสัมพันธในการจางงานระหวางทานกับบรษิัทฯ 

 การจัดหา ออกหรือเขาทำสัญญา เปดและรักษาบัญชีของทานที่มีกับบรษิัทฯ 

 การใชสิทธิหรือปฏิบัติตามหนาที่ภายใตสัญญาที่ทำ 

 การเขารวมในกิจกรรมท่ีจัดโดยหรือในนามของบรษิัทฯ เชน กิจกรรมชิงโชค กิจกรรมรวมสนุกผานเฟซบุก 

 การผลิต การบริหาร การนำไปใช การอำนวยความสะดวก การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การจัดการ และการดำเนินงานเกี่ยวกับ

ผลติภัณฑและ/หรือบริการของบรษิัทฯ เชน ผลิตภัณฑอาหารและมันสำปะหลัง 

 การจัดสงสินคาและ/หรอืบริการ เชน ผลิตภัณฑอาหารและมันสำปะหลังใหแกทาน หรือจัดหาสิ่งดังกลาวจากทาน หรือ 

  



 

 การชำระเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกผูใหบรกิารซึ่งเปนบุคคลที่สามเพื่อการชำระเงนิดังกลาว และใหแกสถาบันการเงินที่

ไดรับอนุญาต 

 

4.2. ประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของทานภายใตฐานประโยชนอันชอบธรรมที่บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกยึดถือ  
เวนแตกรณีที่ประโยชนดังกลาวสำคัญนอยกวาประโยชนหรอืสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของทาน 

 

ตัวอยางเชน บรษิัทฯ มีผลประโยชนอันชอบดวยกฎหมายที่ทำใหบรษิัทฯ สามารถประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไดถูกเก็บรวบรวมในกรณี

ดังตอไปนี้ 

 

 การติดตอธุรกรรมทางธุรกิจในขั้นตน 

 การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของกรรมการของคูคาที่เปนนิติบุคคล เพื่อการเขาทำสัญญาและการสรางบัญชีคูคาใหม 

ซึ่งจะใชเฉพาะกับขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปเทานั้น (เชน ชื่อและนามสกุล) และไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคลออนไหว 

 การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของทาน ไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคลออนไหว เพื่อการสอบสวนขอรองเรียนเกี่ยวกับ

ผลติภัณฑ 

 การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของทาน (ภาพถายกลมุคนขนาดเล็ก) ในระหวางงานอีเวนทสงเสรมิการขาย 

 การติดตอญาติหรือผูติดตอของทานในกรณีฉุกเฉิน (เชน ผูติดตอฉุกเฉินของลูกคา หรอืพนักงาน) 

 การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสินภายในบริเวณของบริษัท เชน การใชระบบกลองวงจรปดรักษาความปลอดภัย หรือ 

 การกอตั้ง ใช หรือยกขึ้นสูสิทธิเรยีกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนนิคดีตามกฎหมายที่เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปของทาน 

 

4.3 การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ และขอเรียกรองทางกฎหมาย 

 

บริษัทฯ จะใชหลักวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อจำเปนหรือสามารถใชไดตามกฎหมายที่มีผลบังคับใชกับบริษัทฯ ตัวอยางเชน  

บริษัทฯ จะใชหลักการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหนาที่ตามกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมในกรณี

ดังตอไปนี้ 

 

 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคในการชำระเงินและภาษีตามพระราชบัญญัติการบัญชีและ

ประมวลรัษฎากร 

 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลเพื ่อวัตถุประสงคในการรักษา การดูแล และการเปดเผยเอกสารสำคัญ 

บริษัทฯ (เชน เอกสารประชุมผูถือหุน/กรรมการ) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หรือ 

 เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของหนวยงานภายใตกฎหมาย รวมถึงคำรองขอที่ชอบดวยกฎหมายใหเปดเผยขอมูลของหนวยงานบังคับใช

กฎหมาย หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ 

 

บริษัทฯ อาจใชหลักสิทธิเรยีกรองตามกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหวของทานเพื่อการกอตั้ง ปฏิบัตติาม ใชสิทธิ หรือยกขึ้น

ตอสสูิทธิเรยีกรองตามกฎหมายกับทาน หรือเพื่อดำเนินคดีฟองรองเพื่อปกปองประโยชนของบริษัทฯ 

  



 

4.4 ความยินยอม 

 

บริษัทฯ จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมบนฐานความยินยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่การประมวลผลขอมูลของ

บริษัทฯ อาจมีผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหวของทาน 

 

บริษัทฯ อาจแจงตอทานถึงวัตถุประสงคในการใชขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ และจะขอรับความยินยอมหรือความยินยอมโดยชัดแจงจากทานใน

กรณีดังตอไปนี้ 

 

 ในกรณีที่บริษัทฯ ไมมีฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทั ่วไปหรือขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหวของทาน เชน  

การประมวลผลการรบัสมคัรงาน การประมวลผลขอมูลสุขภาพ การประมวลผลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน การการจัดเตรียมกิจกรรม

สงเสรมิการขาย 

 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคจะโอนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมไปยังตางประเทศโดยที ่ประเทศปลายทาง 

มีมาตรฐานความเปนสวนตวัของขอมูลที่ต่ำกวา หรือ 

 ในกรณีท ี ่ท านเปนผู เยาว  คนเสมือนคนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถซึ ่งเปนกรณีท ี ่ตองไดรับความยินยอมจาก 

ผูแทนโดยชอบธรรม ผูปกครองหรือผูดูแลของทานแลวแตกรณ ี

 

5. บริษัทฯ เปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานที่เก็บรวบรวมเมื่อใด 

 

บริษัทฯ อาจเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมใหแกบุคคลภายนอกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดระบุไว 

เม่ือทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  บุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ อาจเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมอาจรวมถึง 

 

 บรษิัทในกลมุและบริษัทยอย 

 หนวยงานของรัฐบาล หนวยงานกำกับดูแลหรือตุลาการ 

 สถาบันการเงิน 

 บรษิัทประกัน เชน บริษัทประกันชีวิตและบรษิัทประกันสุขภาพ และสถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล หรือ 

 หุนสวนทางธุรกิจที่ไดรับอนุญาต ผูใหบริการหรือคูคา เชน ผูใหบริการระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวร ผูใหบริการสงพัสดุ ผูใหบริการ 

งานพิมพ โรงแรม และบริษัทสายการบิน 

 

เม่ือบริษัทฯ เปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมใหแกบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลบุคคลภายนอก

ที่จำเปนและเหมาะสมเพื่อรับรองการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเปดเผยหรือแบงปนใหเปนไปโดยปลอดภัย เชน การเขาทำสัญญาเกี่ยวกับ

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลภายนอก 

 

6. บริษัทฯ ทำการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมไปยังตางประเทศหรือไม 

 

บริษัทฯ อาจโอนขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมและ/หรือขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหวของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมใหแกบริษัท

ในกลุมหรือบุคคลภายนอกซ่ึงอยูนอกประเทศไทยเพ่ือวัตถุประสงคตามที่นโยบายความเปนสวนตวันี้กำหนดไว 

  



 

บริษัทฯ จะโอนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลหรือกฎหมายที่เก่ียวกับความเปนสวนตัว

เหมาะสมเพียงพอตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเห็นสมควร  ในกรณีท่ีมาตรฐานความปลอดภัยของขอมูลถือวาไมเพียงพอ บริษัทฯ 

จะมีการปองกันที่เหมาะสมเพื ่อปกปองคุมครองผลประโยชนของทาน หรือใหมีการโอนขอมูลไดตอเมื่อเปนไปตามขอยกเวนขอใดขอหนึ่งที่ 

พรบ. คมุครองขอมูลสวนบุคคล กำหนดไวเทานั้น ขอยกเวนดังกลาวประกอบดวยกรณีที ่

 

 การโอนขอมูลเปนการจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ทานไดใหความยินยอมอยางชัดแจงในการโอนขอมูลภายหลังจากที่ทานไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนขอมูลดังกลาว 

ซึ่งไมมีมาตรฐานความปลอดภัยของขอมูลหรือการปองกันที่เหมาะสมเพียงพอ 

 การโอนขอมูลเปนการจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับทานหรือเพื่อการดำเนินมาตรการกอนทำสัญญา (pre-contractual measures) 

ตามที่ทานขอ 

 การโอนขอมูลเปนการจำเปนเพื่อการสิ้นสุดหรือปฏิบัติตามสัญญาระหวางบริษัทฯ และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน 

ของทาน 

 การโอนขอมูลเปนการจำเปนเพื ่อปกปองประโยชนที ่สำคัญตอชีวิต (vital interests) ของทานหรือบุคคลอื ่นในกรณีท ี ่เจาของ 

ขอมูลสวนบุคคลไมสามารถใหความยินยอมได หรือ 

 การโอนขอมูลเปนจำเปนเพ่ือเหตุผลสำคัญที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

 

7. บริษัทฯ แจงตอทานถึงขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อใด 

 

บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบทุกครั ้งกอนหรือในขณะที่ทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานถึงวัตถุประสงคในการประมวลผล 

ขอมูลสวนบุคคลของทาน ยกเวนในกรณีที ่บริษัทฯ ไมจำเปนตองแจงใหทานทราบถึงวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลของบริษัทฯ  

เชนในกรณทีี่ 

 

 ทานทราบถึงวัตถุประสงคใหมหรือรายละเอียดของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานแลว 

 บริษัทฯ เชื่อวาการแจงวัตถุประสงคใหมดังกลาวหรือรายละเอียดของการประมวลผลขอมูลของบริษัทฯ ไมสามารถกระทำไดหรือ 

เปนอุปสรรคตอการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยเปนกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมเพื ่อคุมครองสิทธิ 

เสรีภาพและผลประโยชนของทาน 

 เปนกรณีเรงดวนที่จำเปนตองใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมตามกฎหมายและบริษัทฯ ไดจัดใหมีมาตรการ 

ที่เหมาะสมเพื่อคุมครองผลประโยชนของทาน หรือ 

 บริษัทฯ รับทราบหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลของทานโดยการปฏิบัติหนาที่ อาชีพหรือวิชาชีพ และบริษัทฯ ไดรักษาวัตถุประสงคใหม

หรือรายละเอียดบางสวนไวเปนความลับตามที่กฎหมายกำหนด 

 

8. ทานมีสิทธิอะไรบางภายใตพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

ภายใตพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตามกฎหมายเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ 

 

1) สิทธิในการเขาถึงขอมูล 

 

ทานมีสิทธิเขาถึงและขอรบัสำเนาขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีบริษัทฯ เก็บไว หรือทานสามารถขอใหบรษิัทฯ เปดเผยแหลงที่มาที่บริษัทฯ 

ไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานซ่ึงทานไมไดใหความยินยอม 

 

บรษิัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของทานโดยเร็วที่สุด โดยจะไมเกินสามสิบ (30) วันหลังจากที่ไดรับคำขอจากทาน 

  



 

2) สิทธิในการโอนยายขอมูล 

 

ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ โอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบุคคล/องคกรอื่นหรือขอดูขอมูลสวนบุคคลที่ไดถูกเก็บรวบรวมที่บริษัทฯ  

ไดโอนไปยังบุคคล/องคกรอื่น เวนแตบรษิัทฯ ไมสามารถดำเนินการตามคำขอของทานดวยเหตุทางเทคนิค 

 

3) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมลูสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวม 

 

ทานมีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวม เวนแตมีเหตุที่ทำใหทานไมสามารถคัดคานได เหตุดังกลาว

อาจรวมถึงกรณีที ่บริษัทฯ มีประโยชนอันชอบดวยกฎหมายหรือเมื่อการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวม 

เปนการปฏิบัติตาม การใชสิทธิ หรือยกข้ึนตอสซูึ่งสทิธิเรียกรองทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชนสาธารณะของบริษัทฯ 

 

4) สิทธิในการขอลบขอมูล 

 

ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนได 

(anonymise) ในกรณีดังตอไปนี้ 

 

ก) ขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมไมมีความจำเปนตอวัตถุประสงคตามที่ไดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยอีกตอไป 

ข) ทานไดถอนความยินยอมของทานจากการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยที่กระทำบนความยินยอมของทานและบริษัทฯ ไมมีฐาน

ทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไดถูกเก็บรวบรวม 

ค) ทานไดคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมแ ละบริษัทฯ ไมมีฐานทางกฎหมาย

ที่จะปฏิเสธคำขอของทาน และ/หรือ 

ง) ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมายภายใตพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

5) สิทธิในการจำกัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวม 

 

ทานมีสิทธิขอใหบรษิัทฯ จำกัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมในกรณีดังตอไปนี้ 

 

ก) ขอมูลสวนบุคคลของทานอยูระหวางการดำเนินการตรวจสอบวาขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมมีความถูกตอง  

เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมทำใหเขาใจผิด 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมสมควรตองถูกลบหรือทำลายเนื่องจากไมเปนไปตามกฎหมาย แตทานขอใหระงับ

การใชแทน 

ค) ขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมไมจำเปนตองเก็บรักษาไวเพื่อวัตถุประสงคที่ไดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 

อีกตอไป แตทานมีความจำเปนตองขอใหทำการเก็บรักษาไวเพื ่อการกอตั้ง การปฏิบัติตาม การใชสิทธิ หรือยกขึ ้นตอสู 

ซ่ึงขอเรียกรองทางกฎหมาย และ/หรือ 

ง) บริษัทฯ อยูในระหวางรอการยืนยันความถูกตองเพื่อปฏิเสธคำขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานที่ไดถูกเก็บรวบรวม 

  



 

6) สิทธิในการขอแกไขขอมูล 

 

ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลท่ีไมถูกตองเพื่อใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมทำใหเขาใจผิด  หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอแกไข

ขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัทฯ จะบันทกึการปฏิเสธพรอมดวยเหตุผล 

 

7) สิทธิในการยื่นเรื่องรองเรียน 

 

ทานมีสิทธิยื ่นรองเรียนในกรณีที่บริษัทฯ ผูประมวลผลขอมูลของบริษัทฯ  รวมทั้งพนักงานหรือผูรับเหมาของบริษัทฯ ไมปฏิบัติตาม 

พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรอืประกาศอื่น ๆ ภายใตพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

8) สิทธิในการถอนความยินยอม 

 

ทานสามารถถอนความยินยอมของทานไดตลอดเวลา เวนแตบริษัทฯ มีฐานทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของทาน โดยบริษัทฯ ขอเรียน

ใหทานทราบวาการถอนความยินยอมของทานอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธทีบ่ริษัทฯ มีกับทาน หรือสินคาและ/หรือบริการที่ทานได

จะรับจากบริษัทฯ เน่ืองจากขอมูลสวนบุคคลที่มีอยูหลังจากที่ถอนความยินยอมแลวอาจไมเพียงพอตอการใหบรกิารของบริษัทฯ ครบถวน

ตามที่ทานตองการ หรือบริษัทฯ อาจตองใชเวลาในการขอขอมูลเพ่ิมเติมจากทาน 

 

หากทานเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ มีหรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมในประการใด และทานประสงค

จะถอนความยินยอมของทาน  ทานสามารถแจงบริษัทฯ ไดตลอดเวลาโดยทำตามขั้นตอนการถอนความยินยอมของบริษัทฯ ไดที่ 

https://www.thaiwah.com/th/privacy-policy 

 

เม่ือไดรับคำขอใชสิทธิของทาน บริษัทฯ อาจทำการขอขอมูลเพิ่มเติมจากทานเพ่ือยืนยันตัวตนและสิทธิของทานซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการรักษา

ความปลอดภัยของบริษัทฯ แลวแตกรณี 

 

9. บริษัทฯ เกบ็รักษาขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมไวนานแคไหน 

 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมไวนานเทาที่จำเปนเพื่อวัตถุประสงคตามที่ไดระบุไวเมื่อทำการเก็บรวบรวม 

กลาวคือ ระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลจะแตกตางกันตามประเภทของขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมและวัตถุประสงคหรือเหตุผลท่ี

บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม  ในกรณีที่บรษิัทฯ จำเปนตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมไวตอไปอีกเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมาย หรือในกรณทีี่มีการใชสิทธิเรียกรองหรือขอรองเรียนใดที่มีเหตุอันควรใหบรษิัทฯ ตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไว หรือมีเหตุผล

ขอบังคบัหรือทางเทคนิคใด บริษัทฯ จะยังคงปกปองคมุครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไดถูกเก็บรวบรวมตอไป 

 

บริษัทฯ มีกระบวนการเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการทบทวนอยูอยางสม่ำเสมอโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไดถูกเก็บรวบรวมและฐานทางกฎหมายสำหรับการกระทำดังกลาว 

 

บริษัทฯ อาจตองเก็บบันทึกภาพและวิดีโอจากระบบกลองโทรทัศนวงจรปดที่บริษัทฯ ติดตั้งไวเพื่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสินภายใน

สถานที่ของบริษัทฯ เปนเวลา 90 วัน 

 

บริษัทฯ จะลบ ทำลาย ทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนได (anonymise) โดยถาวรหรือกำจัดขอมูลสวนบุคคลที่ไดถูกเก็บรวบรวมทั้งหมด

เม่ือพนระยะเวลาเก็บรักษาขอมูล หรือเมื่อจำเปนตองปฏิบัติตามคำขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวม 

 

หากทานมีขอสงสัย โปรดติดตอบรษิัทฯ ตามรายละเอียดที่ใหไวในสวน “ติดตอบริษัทฯ ไดอยางไร” 

 



 

10. บริษัทฯ ใชมาตรการใดรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวม 

 

บริษัทฯ มีการใชมาตรการตางๆ เพื่อรักษาใหขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมอยูในความปลอดภัย รวมถึงเพ่ือปองกันการสูญเสียหรือ

ความเสียหายและการเก็บรวบรวม เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข เปดเผยหรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมโดยมิชอบ

ดวยกฎหมายหรือไมไดรับอนุญาต  อนึ่ง มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งบังคับใชกับการประมวลผลขอมูลทุกประเภทไมวา 

ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจะถูกประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส หรือในรูปแบบฉบับพิมพ ประกอบดวยการเขารหัส (encryption) และ

วิธีการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ 

 

บริษัทฯ มีการควบคุมใหพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานในนามบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามพรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล และ

มาตรฐานความเปนสวนตัวที่เหมาะสม รวมถึงมีหนาที่ตองปองกันการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลและใชมาตรการรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 

บริษัทฯ มีการรักษากระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อยูอยางสม่ำเสมอ และจะทำการแกไขปรับปรุงอยางทันที 

เม่ือพบวามีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในกระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงกระบวนการและมาตรการรักษา

ความปลอดภัยทางวัตถุ ทางเทคนิคและระดับองคกรเพื่อรับรองระดับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมที่เหมาะสม

เพียงพอตอความเสี่ยงที่เกี ่ยวของ และเพื่อใหการประมวลผลขอมูลดังกลาวสามารถเก็บรักษาเปนความลับ มีความมั่นคง ความพรอมและ 

ความยืดหยุนสืบเนื่องไป 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวาขอมูลสวนบุคคลท่ีไดถูกเก็บรวบรวมจะถูกเก็บรักษาไวอยางปลอดภัยและมั่นคงดวยมาตรฐานความปลอดภัยที่เครงครัดและ

เพียงพอ หากทานมีเหตุใหเชื่อวาขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดถูกเก็บรวบรวมถูกละเมิดหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเปนสวนตัวนี้  

โปรดติดตอบรษิัทฯ ตามรายละเอียดที่ใหไวในสวน “ติดตอบริษัทฯ ไดอยางไร” 

 

11. คุกกี้คืออะไร 

 

บริษัทฯ อาจใช “คุกกี้” เพ่ือพัฒนาเว็บไซตของบริษัทฯ คุกกี้ หมายถึง ขอมูลขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บโดยอัตโนมัติไวที่เว็บเบราวเซอร (web browser) 

โดยเว็บไซตของบริษัทฯ สามารถดึงคกุกี้จากคอมพิวเตอรของทานได ท้ังนี้ คุกกี้ยังชวยใหเว็บไซตของบริษัทฯ จดจำทานและรายการที่ทานชอบใน

ขณะที่ทานเขาเยี่ยมชมเว็บไซต อีกทั้งยังชวยใหบรษิัทฯ สามารถปรับแตงเว็บไซตใหเหมาะกับความตองการของทานได 

เมื่อทานเขาเว็บเบราวเซอรของบริษัทฯ ทานสามารถตั้งคายอมรับหรือปฏิเสธการเก็บคุกกี้หรือแจงเตือนใหทราบเมื่อมีการสงคุกกี้ได โดยทาน

สามารถเขาไปตั้งคาที่เมนู “ความชวยเหลือ” ในเบราวเซอรของทาน เพ่ือเปลี่ยนแปลงการใชคุกกี้ของทานได โปรดทราบวาการปดการใชงานคุกก้ี

อาจสงผลตอทานในการใชงานเว็บไซตหรือบริการออนไลนของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำใหทานทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ไดยาก 

และบริษัทฯ อาจตองใชเวลาในการขอขอมูลเพิ่มเติมจากทาน https://www.thaiwah.com/th/cookie-policy 

 

12. บริษัทฯ ทำการเปล่ียนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวนี้เมื่อใด 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงนโยบายความเปนสวนตัวนี้ใหเปนปจจุบันไดตลอดเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควร  

โดยบริษัทฯ จะแจงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใหทานทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 

13. ติดตอบริษัทฯ ไดอยางไร 

 

หากทานมีความคิดเห็น คำแนะนำ คำถามหรือตองการรองเรียนหรือใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน โปรดติดตอบรษิัทฯ ไดที ่คณะทำงาน

ค ุ ม ค ร อ ง ข อ ม ู ล ส ว น บ ุ ค คล  ห ร ื อ ท า ง อ ี เ มล ไ ด ที่  contact@thaiwah.com ห ร ื อ ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ร ิ ษ ั ทฯ  ไ ด ที่  

https://www.thaiwah.com/th/privacy-policy 


