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ประกาศ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(General Data Personal Protection Policy) 

 

เพื่อให้การบริหารจดัการองค์กรเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทั ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั และ
บริษทัย่อย (ซ่ึงรวมเรียกว่า “บริษทั”) จึงตระหนักถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 
Protection) โดยตอ้งให้ความเคารพและให้ความส าคญัถึงสิทธิ ขอ้มูลส่วนบุคคล และการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล  ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส าคญัในความเป็นส่วนตวั (Privacy Right) ท่ีตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ในการน้ี บริษทัจึงได้ประกาศนโยบายเพื่อเป็นหลักในการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Protection) ดงัน้ี 

 
1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

 ให้ประกาศฉบบัน้ีถือเป็นแนวทางปฏิบติัของบริษทั โดยมีผลใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทัท่ีปฏิบติัต่อบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกซ่ึงรวมถึงคู่คา้       
ผูใ้ห้บริการ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั ตลอดจนมีผลใช้บงัคบักบัทุกกิจกรรมการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้วา่ ช่องทางการจดัเก็บขอ้มูล ประเภทและรูปแบบของขอ้มูลท่ี
จดัเก็บ วตัถุประสงคข์องบริษทัในการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้การแบ่งปันขอ้มูลดงักล่าวใหก้บับริษทัและ
บุคคลอ่ืน ตลอดจนวิธีการท่ีบริษทัด าเนินการปกป้องและรักษาความปลอดภยัในข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. บทนิยาม 

“บริษัท”  หมายความวา่  บริษทั ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั และบริษทัยอ่ย  
“บริษัทย่อย”                 หมายความว่า บริษทัจ ากัด ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั ทีดี ตะวนัแดง 

จ ากดั 
“ข้อมูลส่วนบุคคล”      หมายความว่า ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล ซ่ึงท าให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้  

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะหรือตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
“กฎหมาย”                 หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง 

กฎกระทรวง ประกาศต่างๆ ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ย 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
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 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้ เวน้แต่ กระท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม  

 บริษทัจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
ถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มูลภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

3.1 วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมเพื่อน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้หรือเปิดเผย  
3.2 เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเขา้ท าสัญญาโดยตอ้งแจง้ถึงผลกระทบท่ีเป็นไป

ไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบดว้ย 
3.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะมีการเก็บรวบรวม และระยะเวลาการเก็บรวบรวม 
3.4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย 
3.5 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
3.6 สิทธิของเจา้ของขอ้มูล 
3.7 รายละเอียดอ่ืนใดท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย 

 

4. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใช้หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไวแ้ก่เจ้าของ
ขอ้มูล หรือเป็นไปตามท่ีไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล หรือเพื่อความจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมซ่ึงได้แจ้งไวใ้นนโยบายน้ี หากการใช้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตามท่ีไดรั้บความยินยอมไว ้บริษทัอาจขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไวก่้อนหรือในขณะนั้น เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ไม่จ าเป็นตอ้งขอความยนิยอม 

4.1 เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล 
4.2 เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
4.3 เป็นความจ าเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขอ้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
4.4 เป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามค าสั่งศาล 
4.5 กรณีอ่ืนใด ตามท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย 

 
5. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

   บริษทัจะตอ้งให้ความส าคญัถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ รวมถึง
เปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วย  



 

3/4 

 

ดงันั้น ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมนั้นตอ้งถูกตอ้ง ทนัสมยั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด     
เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

6. มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล และไดมี้
มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสมเพื่อป้องกนัการสูญหาย การ
เข้าถึง ท าลาย ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  โดยมีมาตรการทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจดัการเพื่อรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล   

 นอกจากนั้นแลว้ การส่ง การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ รวมถึงการน าขอ้มูลส่วน
บุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอ่ืนใด ซ่ึงผูใ้ห้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่
ต่างประเทศ ประเทศปลายทางท่ีเก็บรักษาขอ้มูลตอ้งมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่าหรือ
ดีกวา่มาตรการตามนโยบายน้ี  

 บริษทัจะไม่รับผิด กรณีท่ีความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อ
บุคคลท่ีสาม รวมถึงการละเลยหรือเพิกเฉย การออกจากระบบ (Log out) ฐานขอ้มูลหรือระบบส่ือสารสังคม
ออนไลน์ของบริษทั โดยการกระท าของเจา้ของขอ้มูลหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัรับรองว่าเจา้ของขอ้มูล มีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ขอเพิกถอนความยินยอม  
ขอให้โอนยา้ยข้อมูล ขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล ระงับการใช้ชั่วคราว ตลอดจนสิทธิในการขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ทนัสมยั และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนด เวน้แต่เป็นการขัดหรือแยง้ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การกระทบต่อความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจกัร กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชยข์องประเทศ มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกบับริษทัในเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุ
ไวต้ามนโยบายฉบบัน้ี ไดท่ี้  

บริษทั ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั 
เลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท ์02-023-8888 
Email : PDPA@tdshop.io 
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9. ความรับผิดและบทก าหนดโทษ 

 บริษทัก าหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งให้ความส าคญัและ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายแนวปฏิบติัในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอยา่งเคร่งครัด    

 ดงันั้น ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามหน้าท่ีของตน หากละเลย หรือ  
ละเวน้ไม่สั่งการหรือไม่ด าเนินการ หรือสั่งการ หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงในหนา้ท่ีของตน อนัเป็น
การฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมาย
และ/หรือความเสียหายขึ้น ผูน้ั้นตอ้งรับโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทัตน้สังกดัแห่งตน 

10. การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

  บริษทัอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับน้ีเป็นคร้ังคราวเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและ/หรือการด าเนินงานของบริษทั    

 ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 
 
 

      (นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธ์ิ) 
                  กรรมการผูจ้ดัการ 
     


