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นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัท ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) (ซึ'งต่อไปนี, จะเรียกว่า ““บริษัท””) ตระหนักถึงความสาํคญัของ
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที'เกี'ยวขอ้งกบัหรือไดร้บัจากการทําธุรกรรมกบับริษัท หรือการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท บริษัทจึงไดจ้ดัทํานโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (ซึ'งต่อไปนี, จะเรียกว่า “นโยบายฯ”) ขึ, นเพื'อ
เป็นหลักเกณฑแ์ละบรรทัดฐานเพื'อการปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศ
ไทย และเพื'อจดัใหม้ีมาตรฐานและวิธีการที'เหมาะสมในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ซึ'งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที'เกี'ยวขอ้ง
กับการดําเนินการและการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยนโยบายฯ นี, ไดก้ําหนดวิธีการที'บริษัทดําเนินการกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผย การประมวลผล รวมถึงสิทธิ                            
ต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื'อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดงัต่อไปนี,  

1. คาํนิยาม 

“กฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล” 

หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาํดับ
รองที'เกี'ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัแกไ้ขเพิ'มเติมใด ๆ ที'อาจมีขึ, นในอนาคต 

“เจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล” 

หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ'งเป็นเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลซึ'งบริษัทได้มีการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนักงาน 
บุคลากร ตวัแทน และบุคคลใด ๆ ที'เกี'ยวขอ้งกบัการดาํเนินการของบริษัท 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเกี'ยวกับบุคคลซึ'งทําใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนั,นไดไ้ม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ ไม่ รวมถึงข้อมูลผู ้ ถึ งแก่กรรมโดยเฉพาะ ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว” 

หมายถึง ขอ้มูลที'เป็นเรื'องส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล ซึ'งมีความละเอียดอ่อนและ
อาจมีความสุ่มเสี'ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื, อชาติ 
เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื'อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื'นใด ซึ'ง
กระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามที'คณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

“คณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล” 

หมายถึง คณะกรรมการที'ไดร้ับการแต่งตั,งขึ, นตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ'งมีหน้าที'และอํานาจกาํกบัดูแล ออกหลักเกณฑ์ 
มาตรการ หรือขอ้ปฏิบติัอื'นใดที'เกี'ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

“การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการใด ๆ เกี'ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การ
บนัทึก การจดัเก็บ การใช ้การเปิดเผย การลบหรือการทาํลาย 
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“ผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคล” 

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ'งมีอาํนาจหน้าที'ตัดสินใจเกี'ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ'งในที'นี, หมายถึงบริษัท 

“ผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล” 

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ'งดําเนินการเกี'ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคําสั 'งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทั,งนี,  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ'งดําเนินการดังกล่าวตอ้ง
ไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ'งในที'นี, หมายถึงพนักงานของบริษัทที'มี
ส่วนเกี'ยวขอ้งในการดําเนินการเกี'ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที'บริษัทมอบหมายให้
ดาํเนินการเกี'ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“คุกกี<  (Cookies)” หมายถึง ไฟลข์อ้ความขนาดเล็กที'เก็บไวบ้นเบราวเ์ซอรข์องผูใ้ชบ้ริการหรือบนฮารด์
ไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื'น ๆ ที' เชื'อมต่อ
อินเตอร์เน็ตของผู ้ใชบ้ริการขณะที'เข้าชมเว็บไซต์ ซึ'งทําหน้าที'ในการ
จดัเก็บหรือติดตามขอ้มูลการใชง้านเว็บไซต์ของผูใ้ชบ้ริการ เช่น บันทึก
ขอ้มูลการตั,งค่าภาษาในหน้าเว็บไซต์ หรือ บันทึกสถานะการเขา้ใชง้าน
ของผูใ้ชบ้ริการ ทาํใหก้ารเขา้ชมเว็บไซตค์รั,งต่อไปง่ายและสะดวกยิ'งขึ, น 

  

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลที&ถูกเก็บรวบรวม 

 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที'สามารถระบุตัวตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงขอ้มูล
ดงัต่อไปนี,   

2.1. ขอ้มูลเกี&ยวกับบุคคล เช่น ชื'อ-นามสกุล อายุ วนัเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขประจาํตัว

ประชาชน เลขหนังสือเดินทางหรือขอ้มูลยืนยนัตัวตนอื'นที'รัฐออกให ้รูปถ่ายของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

2.2. ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ที'อยู่อาศัย ที'อยู่ไปรษณีย ์สถานที'ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บญัชีสื'อ

สงัคมออนไลน์ 
2.3. ขอ้มูลสมาชิกในครอบครวั เช่น สถานภาพการสมรส ช่องทางการติดต่อของคู่สมรส และบุคคลที'

สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
2.4. ขอ้มูลดา้นวิชาชีพ เช่น ตาํแหน่งงาน นายจา้ง เงินเดือน ประวติัการศึกษา และขอ้มูลอื'น ๆ ที'อยูใ่น

ประวติัย่อหรือจดหมายสมัครงานที'ใชใ้นการสมัครงานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลใน
เอกสารแสดงสิทธิในการทาํงาน ซึ'งรวมถึงใบอนุญาตทาํงาน และ/หรือหนังสือตรวจลงตรา (Visa) 

2.5. ขอ้มูลดา้นทรพัยากรมนุษย ์เช่น บนัทึกเกี'ยวกบัการจา้งงานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษัท 

เช่น วนัเริ'มตน้และวนัสิ, นสุดการจา้งงาน ประวติัค่าจา้ง เงินเดือน โบนัส ขอ้มูลผลการปฏิบัติงาน 
ขอ้มูลการขาดงาน ขอ้มูลเงินบาํนาญและสวสัดิการ กองทุนสาํรองเลี, ยงชีพ ประวติังาน ชั 'วโมงการ
ทาํงาน บนัทึกการเขา้งาน บนัทึกการฝึกอบรม หมายเลขประกนัสงัคมหรือหมายเลขการประกนัภัย
แห่งชาติ และสถานที'ทาํงาน 
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2.6. ขอ้มูลดา้นสุขภาพ เช่น สถานภาพทางร่างกายและจิตใจของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น โรค 
ความพิการ ความเสี'ยงในการเกิดโรค ประวติัทางการแพทย ์ขอ้มูลการรักษาพยาบาล ขอ้มูลทาง
สรีรวิทยาหรือชีวการแพทย)์ 

2.7. ขอ้มูลดา้นเทคนิค เช่น ขอ้มูลจากการบนัทึกการใชง้าน เช่น ตวัระบุอุปกรณ ์หมายเลข IP address 
ของคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลที'บริษัทไดเ้ก็บรวบรวมผ่านคุกกี,  (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื'นที'คลา้ยกนั 
ขอ้มูลเบราวเ์ซอร์และขอ้มูลอื'น ๆ เกี'ยวกับอุปกรณ์ที'เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใชเ้พื'อเขา้ถึงเว็บไซต์ 
แอพพลิเคชั 'น และช่องทางการสื'อสารอื'น ๆ ของบริษัท เช่น ประวัติในการเยี'ยมชม คน้หา และ
ปฏิสมัพนัธข์องเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบัเว็บไซตข์องบริษัท 

2.8. ขอ้มูลการทาํธุรกรรม เช่น ขอ้มูลการซื, อสินคา้ ผลิตภณัฑห์รือบริการ รวมถึงขอ้มูลเกี'ยวกบัสินคา้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที'เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเคยซื, อ ใช ้พิจารณา หรือแนวโน้มการซื, อหรือใช้
ผลิตภณัฑห์รือบริการต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.9. ขอ้มูลอื&น ๆ เช่น บนัทึกภาพ และ/หรือ เสียงผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บนัทึกภาพและ
เสียง บนัทึกเสียงการสนทนา  

 ทั,งนี,  ในกรณีที'บริษัทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวก้่อนวนัที' วนัที' ]^ 
พฤษภาคม 2565 บริษัทจะดําเนินการกับขอ้มูลดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามที'กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลกาํหนดไว ้

 

3. วิธีเก็บรวบรวมและรบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมและรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดงัต่อไปนี,  
3.1. เก็บรวบรวมและรบัขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น ไดร้บัจากการที'

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสมัครเป็นสมาชิกของรา้นคา้ของบริษัท จากการใหข้อ้มูลเพื'อสมัครงาน 
หรือขั,นตอนการยื'นคาํรอ้งขอใชส้ิทธิต่าง ๆ กบับริษัท หรือจากการทาํแบบสอบถามดว้ยความสมคัร
ใจของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ การโตต้อบทางอีเมล หรือ ช่องทางการสื'อสารอื'น ๆ ระหว่าง
บริษัทกับเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ ได้รับจากขอ้มูลการใชเ้ว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 

3.2. เก็บรวบรวมและรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื&น เช่น ไดร้บัจาก
ตัวแทน รา้นคา้ คู่คา้ พันธมิตร หรือบุคคลภายนอกที'ใหบ้ริการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยบริษัท
จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในการการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัชา้ และตอ้งไม่เกิน 30 วนั นับแต่วนัที'บริษัทไดร้บั
ขอ้มูลส่วนบุคคลมาจากบุคคลอื'น เวน้แตก่รณีที'ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยินยอมหรือแจง้เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามที'กฎหมายกาํหนด เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลจากขอ้มูลสาธารณะที'เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยินยอมในการเปิดเผยไว ้หรือ มีเหตุจําเป็นเพื'อการปฏิบัติตามสัญญาซึ'ง
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือ เพื'อใชใ้นการดําเนินการตามคําขอของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทําสญัญา หรือ เพื'อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท โดยบริษัท
จะคาํนึงถึงสิทธิขั,นพื, นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเป็นอนัดบัแรก1  

 
1 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา `5 
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4. การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.1. บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล โดยมีวตัถุประสงค์ ขอบเขตและใชวิ้ธีการที'ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนั,น บริษัทจะเก็บเพียงเท่าที'จาํเป็นแก่การดาํเนินงานของบริษัทเท่านั,น ทั,งนี,  บริษัทจะ
ดาํเนินการแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมเป็นหนังสือ หรือโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสก์่อนดาํเนินการดงักล่าว 

4.2. ในการขอความยินยอมตามขอ้ 4.1 เพื'อเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะกระทาํโดยชดัแจง้ ง่ายต่อการเขา้ใจ และไม่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง หรือทําใหเ้จา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใจผิด และบริษัทจะตอ้งแจง้รายละเอียดดังต่อไปนี, ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
เพื'อประกอบการขอความยินยอม 

4.2.1. วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.2.2. ขอ้มูลส่วนบุคคลที'บริษัทจะทาํการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผล 

4.2.3. ระยะเวลาที'บริษัทจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.2.4. ในกรณีที'บริษัทมีความจาํเป็นที'จะตอ้งไดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
เพื'อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื'อเขา้ทําสัญญา หรือทําธุรกรรมใด ๆ ระหว่าง
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกับบริษัท บริษัทจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึง
ผลกระทบที'อาจเป็นไปไดจ้ากการไม่ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น ในกรณีที'เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลสมคัรเขา้ทํางานกบับริษัท บริษัทอาจปฏิเสธการจา้งงานเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลรายดงักล่าวหากไม่ใหค้วามยินยอม 

4.2.5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง ซึ'งขอ้มูลส่วนบุคคลที'ถูกเก็บรวบรวมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยใหแ้ก่บุคคลเหล่านั,น 

4.2.6. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการดาํเนินการเกี'ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.2.7. ช่องทางในการติดต่อบริษัท และ/หรือ เจา้หน้าที'คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

5. การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
 ในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจะแจง้และขอความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยตอ้งระบุชดัแจง้วา่ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวใดบา้งที'จะถูกเก็บรวบรวม 
ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผล พรอ้มระบุวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลอ่อนไหวนั,นโดยชดัเจน 

ทั,งนี,  การขอความยินยอมดังกล่าวจะตอ้งดําเนินการขอแยกต่างหากจากการขอความยินยอมขอ้มูล
ส่วนบุคคลอื'นโดยชัดแจง้  เวน้แต่การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลอ่อนไหวนั,นจะเป็นไป
ตามขอ้ยกเวน้ตามที'กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื'นกําหนด เช่น เพื'อป้องกัน
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเพื'อความจาํเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื'อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์เกี'ยวกบั
ประโยชน์สาธารณะที'สาคญั2  

 
2 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 
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6. วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.1. บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล เพื'อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี, เท่านั,น 

• เพื'อประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท เช่น การทําสัญญา การทําธุรกรรมทางการเงิน 
การดาํเนินกิจกรรมของบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ  

• เพื'อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ'งขึ, น เช่น การทําฐานขอ้มูล 
วิเคราะหแ์ละพัฒนากระบวนการดําเนินงานของบริษัท การตลาด การพฒันายอดขาย การ
เตรียมสินคา้ การสั 'งสินคา้  

• เพื'อวตัถุประสงค์อื'นใดที'ไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และ/หรือ เพื'อปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที'เกี'ยวขอ้งต่อการดาํเนินงานของบริษัท  

• เพื'อวตัถุประสงคต์ามที'ไดแ้จง้ไวต้่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ 
 

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
นอกเหนือจากวตัถุประสงคต์ามที'ไดแ้จง้และไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่
บริษัทไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบและไดร้ับความยินยอม หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือขอ้ยกเวน้
ตามที'กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื'นกาํหนดใหบ้ริษัทสามารถเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื'อวตัถุประสงคอื์'นได ้

6.2. ในกรณีที'บริษัทเปลี'ยนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล บริษัทจะดําเนินการแจง้วัตถุประสงค์ใหม่ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ และขอความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือ หรือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

6.3. ในกรณีมีความจําเป็นตามที'กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื'นที'
เกี'ยวขอ้งไดก้าํหนดไว ้บริษัทอาจทําเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่นในกรณี

ต่อไปนี, 3 

• เพื'อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ'งเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื'อใช้ในการ
ดาํเนินการตามคาํขอเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสญัญา 

• เพื'อการปฏิบติัหน้าที'ตามกฎหมายของบริษัท   
• เพื'อการปฏิบัติหน้าที'ในการดําเนินภารกิจเพื'อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติ

หน้าที'ในการใชอ้ํานาจตามที'รัฐไดม้อบใหแ้ก่บริษัท เช่น การตรวจสอบ ป้องกัน และจดัหา
มาตรการต่อตา้นการกระทําที'ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจเขา้ข่ายเป็นการกระทําที'ผิด
กฎหมาย 

 
3 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา `b  
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• เพื'อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลอื'น โดยประโยชน์ดงักล่าวจะตอ้งมี
ความสาํคญัมากกวา่สิทธิขั,นพื, นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

7. ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไวต้ามระยะเวลาเท่าที'จําเป็น เพื'อ
ดําเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์'ไดแ้จง้ไวต้่อและไดร้ับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ
ตามระยะเวลาที'กฎหมายกาํหนด โดยบริษัทจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหรือระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที'อาจคาดหมายได ้ก่อนทาํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

8. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.1. บริษัทรบัรองวา่จะใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคที์'
ไดแ้จง้และไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรือไดร้ับ
ยกเวน้ตามที&กฎหมายกาํหนดเท่านั<น โดยในกรณีที'บริษัทใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที'ไดร้บั
ยกเวน้ว่า ไม่ตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลที'ไดร้บัการยกเวน้ตาม ขอ้ 3.2 ขอ้ 5. ขอ้ 6.3 ขอ้ 8.3 และ ขอ้ 8.4 หรือไดร้บัยกเวน้ตามที'
กฎหมายกําหนด บริษัทจะทําการบันทึกรายละเอียดการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เป็นหนังสือ หรือในระบบอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท4 

8.2.  โดยบริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอื'น ดงัเช่นหน่วยงานและบุคคลต่อไปนี,  

8.2.1. พนักงาน ลูกจา้ง กรรมการ ผู ้จัดการ บุคลากรของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ เท่าที'
เกี'ยวขอ้ง และตามความจาํเป็นเพื'อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

8.2.2. พันธมิตร คู่คา้ทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการ ผูร้ับบริการ และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที'
บริษัทมอบหมายใหท้ําหน้าที'ดูแลรับผิดชอบ ใหบ้ริการ หรือบริหารจดัการเกี'ยวกับขอ้มูล
ส่วนบุคคล อาทิ ดา้นการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั 'นคงปลอดภยั
ของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นระบบการชาํระเงิน การตรวจสอบทาง
บญัชี การบริหารจดัการทรพัยากรบุคคล หรือการใหบ้ริการอื'นใดอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.2.3. หน่วยงานที'รอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลโดยอาศัยอาํนาจตามกฎหมาย อาทิ การรอ้งขอขอ้มูล
เพื'อการฟ้องรอ้งหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือที'มีความเกี'ยวขอ้งกบักระบวนการทาง
กฎหมาย เช่น สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ สาํนักงานอยัการสูงสุด และศาล 

8.2.4. หน่วยงาน หรือ บุคคลอื'นนอกเหนือจากที'ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 
4 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา `c 
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8.3. บริษัทอาจมีความจาํเป็นในการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคล
อื'นในต่างประเทศ โดยในการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลในต่างประเทศดังกล่าวนั,น 
บริษัทจะดาํเนินการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า บุคคลดงักล่าวมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที'
เพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที'คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด และ/หรือ 
ตามหลักเกณฑที์'กฎหมายไทยกําหนด และบริษัทจะดําเนินการใหบุ้คคลเหล่านั,นเก็บรกัษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลับ และไม่นําขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชเ้พื'อวัตถุประสงค์อื'นนอกเหนือจาก
ขอบเขตที'บริษัทไดก้ําหนดและไดร้ับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ เป็นการ

ปฏิบติัตามสญัญาของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ เป็นการปฏิบติัตามสญัญาของบริษัทกบับุคคล
อื'นในต่างประเทศ เพื'อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ เพื'อป้องกนัหรือระงับอนัตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเหตุอื'น ๆ ตามที'กฎหมายกาํหนด5 

8.4. บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ภายใตห้ลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
คาํสั 'ง กฎ ขอ้บงัคบัหรือ คาํสั 'งศาล เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานกาํกบัดูแล รวมถึงในกรณีที'มีการรอ้งขอจากบุคคลอื'นบุคคลใดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลโดยอาศัย
อาํนาจตามกฎหมาย   

 

9. แนวทางในการดาํเนินการคุม้ครองและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทจดัใหม้ีมาตรการดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที'สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั,งมาตรการในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดา้นอื'น ๆ โดยบริษัทจะดาํเนินการ ดงันี,  

9.1. พนักงานและหน่วยงานของบริษัทที'เกี'ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลมีหน้าที'เก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ไวเ้ป็นความลับและใหอ้ยู่ในความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และหา้มมิใหนํ้าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้
เพื'อประโยชน์ส่วนตน หรือนําไปหาประโยชน์อื'นใดโดยมิชอบ หรือเปิดเผยใหก้ับบุคคลภายนอก 
หรือพนักงานที'ไม่มีส่วนเกี'ยวขอ้ง  

9.2. บริษัทจะจาํกดัสิทธิของพนักงานและหน่วยงานของบริษัทในการเขา้ถึง ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกําหนดใหม้ีการยืนยนัตัวตนของบุคคลและพนักงานผูส้ามารถเขา้ถึง ใช ้
เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครดั 

9.3. บริษัทจะดําเนินการบันทึกรายการที'เกี'ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี,  เป็นหนังสือ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เพื'อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ
สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตรวจสอบได ้
• ขอ้มูลส่วนบุคคลที'มีการเก็บรวบรวม 
• วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท 
• ขอ้มูลเกี'ยวกบับริษัท 
• ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
5 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 
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• สิทธิและวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั,งเงื'อนไขเกี'ยวกบับุคคลที'มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคล และเงื'อนไขในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนั,น 
• รายละเอียดการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที'ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
• รายละเอียดการปฏิเสธคําขอ หรือการคัดคา้นจากการใชส้ิทธิในการจดัการเกี'ยวกับขอ้มูล
ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามขอ้ 10. 
• คาํอธิบายเกี'ยวกบัมาตรการความมั 'นคงปลอดภยั สาํหรบัการป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้
เปลี'ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ6 

9.4. บริษัทจะจัดใหม้ีเจา้หน้าที'คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื'อใหค้ําแนะนําแก่บริษัท รวมทั,งลูกจา้ง 
พนักงาน หรือผูร้ับจา้งของบริษัทเกี'ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล รวมถึงเพื'อตรวจสอบการดําเนินงานเกี'ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล และประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ในกรณีที'มีปัญหาเกี'ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื'อการปฏิบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท7 

9.5. บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทอยา่งสมํ 'าเสมอ 

9.6. บริษัทจะจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื'อดําเนินการลบหรือทําลายขอ้มูลส่วนบุคคลเมื'อพน้กาํหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาตามที'กําหนด รวมถึงลบหรือทําลายขอ้มูลที'ไม่เกี'ยวขอ้ง หรือเกินความ
จาํเป็นสาํหรบัใชด้ําเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล หรือตามที'เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรอ้งขอ หรือที'เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความ
ยินยอม เวน้แตเ่ป็นการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้พื'อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท 
เพื'อประโยชน์สาธารณะดา้นสาธารณสุข หรือเพื'อการปฏิบติัตามกฎหมาย เป็นตน้8 

9.7. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมใหพ้นักงานมีความรูแ้ละตระหนักถึงหน้าที'และความรับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผยและการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยพนักงานทุกคนของบริษัทตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฯ และแนวทางการ
ปฏิบัติเพื'อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามที'บริษัทกําหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เพื'อใหบ้ริษัทสามารถ
ปฏิบติัตามนโยบายฯ ฉบบันี,  และกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
มีประสิทธิภาพ  

 

10. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการจดัการกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของตนตามที'อธิบายไวข้า้งล่างนี,  โดยเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลสามารถขอใชส้ิทธิดังกล่าวไดโ้ดยยื'นคํารอ้งขอใชส้ิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่อง
ทางการติดต่อที'บริษัทกาํหนด ทั,งนี,  บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีที'มีกฎหมายกาํหนดไว ้

 
6 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา ^d 
7 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา b` 
8 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37(3) 
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10.1. สิทธิในการไดร้บัการแจง้จากบริษัทใหท้ราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล9 

10.2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที'ไดใ้หค้วามยินยอมไว ้โดย
บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมดงักล่าว 
ทั,งนี,  การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที'ไดใ้หค้วามยินยอมไวก้่อนหน้าการเพิกถอน 

10.3. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอทําสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที'เกี'ยวกบัตน รวมถึงการขอให้
เปิดเผยการไดม้าซึ'งขอ้มูลส่วนบุคคลที'ไม่ไดใ้หค้วามยินยอมไว ้

10.4. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื'อดําเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคล
นั,นถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดต่อบุคคลใด 

10.5. สิทธิในการแจง้ใหบ้ริษัทดําเนินการลบ หรือทําลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือทําใหข้อ้มูลนั,นไม่
สามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ 

10.6. สิทธิในการระงบับริษัทในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เมื'อ
ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความ
จาํเป็นตอ้งขอใหเ้ก็บรกัษาไวเ้พื'อใชใ้นการปฏิบติัตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย10 

10.7. สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยังผู ้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื'น ซึ'งโดยสภาพ
สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั 

10.8. สิทธิในการคดัคา้น การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย หรือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

10.9. สิทธิในการยื'นขอ้รอ้งเรียนต่อหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง ในกรณีที'บริษัท พนักงานของบริษัท หรือผูร้บั
จา้งของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั,งนี,  ขั,นตอนในการดาํเนินการตามสิทธิที'กล่าวถึงขา้งตน้ มีรายละเอียดและขั,นตอนตามเอกสารแนบ 

11. คุกกี<  (Cookies) 

บริษัทจะใชคุ้กกี,  หรือ เทคโนโลยีใกลเ้คียง เพื'อการจดัเก็บขอ้มูลที'อาจเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ประสิทธิภาพในการใชเ้ว็บไซต์ของบริษัท และการเขา้ถึงบริการของบริษัทผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ทั,งนี,  นโยบายในการใชคุ้กกี, หรือ เทคโนโลยีใกลเ้คียง เป็นไปตามนโยบายการใชคุ้กกี,  และ
เทคโนโลยีใกลเ้คียงที'บริษัทประกาศ 

 

12. การทบทวนและเปลี&ยนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

บริษัทอาจทําการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายฯ ฉบับนี,  เพื'อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 
การเปลี'ยนแปลงการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
โดยบริษัทจะประกาศแจง้การเปลี'ยนแปลงของนโยบายฯ ใหพ้นักงานและหน่วยงานภายในของบริษัททราบ
อยา่งชดัเจนก่อนจะเริ'มดาํเนินการเปลี'ยนแปลง 

 
9 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 23 
10 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 34 



11 
 

13. ช่องทางการติดตอ่บริษัท 

เจา้หน้าที'คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

นางสาว สุนิสา ตาจนัทร ์

โทรศพัท ์086-428-2112 

อีเมล hr.tnp09@thanapiriya.co.th 

 

บริษัท ธนพิริยะ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที' 329 หมู่ 8 ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 

โทรศพัท ์053-776144 โทรสาร 053-776144 

อีเมล tnpcontact@thanapiriya.co.th 

 

ทั,งนี,  ใหม้ีผลบงัคบัใชว้นัที' 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 (นาย ธวชัชยั พุฒิพิริยะ) 

ประธานเจา้หน้าที'บริหาร 

วนัที' 31 พฤษภาคม 2565 


