ประกาศ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
(General Data Personal Protection Policy)
เพื่อให้การบริ หารจัดการองค์กรเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริ ษทั ทีดี ตะวันแดง จากัด และ
บริ ษทั ย่อย (ซึ่ งรวมเรี ยกว่า “บริ ษทั ”) จึงตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data
Protection) โดยต้องให้ความเคารพและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ข้อมูลส่ วนบุคคล และการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานสาคัญในความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Right) ที่ตอ้ งได้รับความคุม้ ครอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย และตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ในการนี้ บริ ษ ทั จึ ง ได้ป ระกาศนโยบายเพื่ อเป็ นหลัก ในการคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล (Data
Protection) ดังนี้
1. ขอบเขตการบังคับใช้
ให้ประกาศฉบับนี้ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของบริ ษทั โดยมีผลใช้บงั คับกับคณะกรรมการ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิต่อบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกซึ่ งรวมถึงคู่คา้
ผูใ้ ห้บริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั ตลอดจนมี ผลใช้บงั คับกับทุกกิจกรรมการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้นว่า ช่องทางการจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรู ปแบบของข้อมูลที่
จัดเก็บ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กบั บริ ษทั และ
บุคคลอื่น ตลอดจนวิธี การที่บริ ษทั ดาเนิ นการปกป้ องและรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่ วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. บทนิยาม
หมายความว่า บริ ษทั ทีดี ตะวันแดง จากัด และบริ ษทั ย่อย
หมายความว่า บริ ษ ทั จากัด ซึ่ งอยู่ภายใต้ก ารควบคุมของบริ ษ ทั ที ดี ตะวันแดง
จากัด
“ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล” หมายความว่ า ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คล ซึ่ ง ท าให้ ส ามารถระบุ ถึ ง ตัว บุ ค คลนั้นได้
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะหรื อตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
“กฎหมาย”
หมายความว่า พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 รวมถึ ง
กฎกระทรวง ประกาศต่างๆ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
“บริษัท”
“บริษัทย่อย”
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การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่
กฎหมายบัญญัติไ ว้ เว้นแต่ กระท าได้เท่ า ที่ จาเป็ นตามที่ ก ฎหมายก าหนด ทั้ง นี้ เพื่ อประโยชน์ ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้า ของข้อมูลส่ ว นบุค คลทราบก่ อนหรื อในขณะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่ วนบุ ค คล
ถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ดังต่อไปนี้
3.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรื อเปิ ดเผย
3.2 เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อสัญญา หรื อเพื่อเข้าทาสัญญาโดยต้องแจ้งถึงผลกระทบที่เป็ นไป
ได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย
3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม และระยะเวลาการเก็บรวบรวม
3.4 ประเภทของบุคคลหรื อหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3.6 สิ ทธิของเจ้าของข้อมูล
3.7 รายละเอียดอื่นใดที่บญั ญัติไว้ตามกฎหมาย
4. การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
การใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล จะต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แก่ เจ้า ของ
ข้อมูล หรื อเป็ นไปตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรื อเพื่อความจาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ที่มี
ความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมซึ่ งได้แจ้งไว้ในนโยบายนี้ หากการใช้หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นไปตามที่ได้รับความยินยอมไว้ บริ ษทั อาจขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุคคลไว้ก่อนหรื อในขณะนั้น เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ไม่จาเป็ นต้องขอความยินยอม
4.1 เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกายหรื อสุขภาพของบุคคล
4.2 เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.3 เป็ นความจาเป็ นเพื่ อการก่ อตั้งสิ ท ธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิ ตามหรื อการใช้สิ ท ธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกข้อต่อสู้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
4.4 เป็ นการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามคาสัง่ ศาล
4.5 กรณีอื่นใด ตามที่บญั ญัติไว้ตามกฎหมาย
5. คุณภาพของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะต้องให้ความสาคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูลที่จดั เก็บ รวมถึง
เปิ ดโอกาสให้เจ้า ของข้อมูลสามารถแจ้งแก้ไ ขข้อมูลส่ วนบุคคลของตนให้ถูก ต้องและเป็ นปั จจุ บันด้วย
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ดังนั้น ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เก็บรวบรวมนั้นต้องถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
6. มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล และได้มี
มาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้ องกันการสู ญหาย การ
เข้า ถึ ง ท าลาย ใช้ เปลี่ ย นแปลง แก้ไ ขหรื อเปิ ดเผยข้อมูล ส่ วนบุคคลโดยไม่มี สิ ทธิ หรื อโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยมีมาตรการทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงบริ หารจัดการเพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล
นอกจากนั้นแล้ว การส่ ง การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่า งประเทศ รวมถึ งการนาข้อมู ล ส่ วน
บุ ค คลไปเก็ บ บนฐานข้อมูล ในระบบอื่ นใด ซึ่ งผูใ้ ห้บริ ก ารรั บโอนข้อมูล หรื อบริ การเก็ บรั ก ษาข้ อมูลอยู่
ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เทียบเท่าหรื อ
ดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้
บริ ษทั จะไม่รับผิด กรณี ที่ความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากการใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อ
บุคคลที่สาม รวมถึงการละเลยหรื อเพิกเฉย การออกจากระบบ (Log out) ฐานข้อมูลหรื อระบบสื่ อสารสังคม
ออนไลน์ของบริ ษทั โดยการกระทาของเจ้าของข้อมูลหรื อบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
7. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั รับรองว่าเจ้าของข้อมูล มีสิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของตน ขอเพิกถอนความยินยอม
ขอให้โอนย้า ยข้อ มู ล ขอให้ล บหรื อท าลายข้อมู ล ระงับ การใช้ชั่วคราว ตลอดจนสิ ท ธิ ใ นการขอแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วน
บุ ค คลก าหนด เว้นแต่เป็ นการขัดหรื อ แย้ง ต่ อบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมาย การกระทบต่ อ ความมั่นคงแห่ ง
ราชอาณาจักร กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ มีผลต่อการสื บสวนสอบสวนของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรื อกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพของบุคคลอื่น
8. ช่ องทางการติดต่อบริษัท
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกับบริ ษทั ในเรื่ องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุ
ไว้ตามนโยบายฉบับนี้ ได้ที่
บริ ษทั ทีดี ตะวันแดง จากัด
เลขที่ 393 อาคาร 393 สี ลม ชั้น 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-023-8888
Email : PDPA@tdshop.io
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9. ความรับผิดและบทกาหนดโทษ
บริ ษทั กาหนดให้พนักงานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องให้ความสาคัญและ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามนโยบายแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลนี้อย่างเคร่ งครัด
ดังนั้น ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนิ นงานเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งตามหน้าที่ของตน หากละเลย หรื อ
ละเว้นไม่สั่งการหรื อไม่ดาเนิ นการ หรื อสั่งการ หรื อดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งในหน้าที่ของตน อันเป็ น
การฝ่ าฝื นนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคล จนเป็ นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมาย
และ/หรื อความเสี ยหายขึ้น ผูน้ ้ นั ต้องรับโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ต้นสังกัดแห่งตน
10. การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ทั อาจแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง นโยบายข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลฉบับ นี้ เป็ นครั้ งคราวเพื่ อให้ส อดคล้อ งกับ
กฎหมายและ/หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

(นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิ ทธิ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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