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ประกาศ 
ที่ บค. 007/04/2565 

เรื่อง การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคารสำนักงาน 
 
 บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้า
อาคารสำนักงาน หรือพื้นเฉพาะของบริษัท (รวมเรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “กฎหมาย”) บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมหีน้าท่ีตามกฎหมาย ในการแจ้งประกาศฉบับนี้ให้
ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งให้ทราบ
สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อหรือขอเข้าอาคารสำนักงานหรือขอเข้าปฏิบัติงานในสถานที่
ปฏิบัติงาน หรือพ้ืนท่ีเฉพาะของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยบริษัท
ได้ขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ข้อมูลไว้ พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี ้
 

ที ่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
1 เพื่อควบคุมการเข้าอาคารสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่เฉพาะของ

บริษัท ตลอดจนเพื่อสังเกตการณ์ ป้องกัน ขัดขวางและตรวจสอบการเข้า
บริเวณดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร 
สถานที ่ปฏิบัติงานและพื ้นที ่เฉพาะ รวมถึงการแลกบัตร การลงทะเบียน  
การบันทึกประวัติและข้อมูลเท่าที่จำเป็นของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน  
ให้บริษัท หรือผู ้มาติดต่อบริษัทที ่บริเวณอาคาร สถานที ่ปฏิบัติงานและ 
พื้นที่เฉพาะของบริษัท การบันทึกประวัติของผู้มีสิทธิจอดรถภายในบริเวณ
สถานที่ตามที่บริษัทกำหนด การบันทึกประวัติผู้มีสิทธิเข้า-ออก ภายในอาคาร
และบริเวณสถานท่ีของบริษัท  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

2 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของบริษัท รวมถึง
การใช้กล้องวงจรปิดในการบันทึกภาพบุคคลที่อยู ่บริเวณอาคาร สถานที่
ปฏิบัติงานและพื้นที่เฉพาะของบริษัท 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

3 เพื่อการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดต่อขอออกบัตรเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานในสถานที่ของบริษัท การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การบันทึกข้อมูล
เข้าออกสถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพภายในอาคารด้วยกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

4 เพื ่อควบคุมการเข้าพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่ควบคุมของบริษัท ตลอดจนเพื่อ
สังเกตการณ์ ป้องกัน ขัดขวางและตรวจสอบการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

5 เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อตรวจสอบภายในของ
สำนักตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
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ที ่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
6 เพื ่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ ้นต่อสู ้ส ิทธิเร ียกร้องตามกฎหมาย  
การดำเนินการคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

7 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระหรือเจ้าพนักงาน
ที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของ
ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการและการรายงานหรือเปิดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

8 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข 
เช่น การป้องกันสุภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือ
แพร่เข้ามาในราชอาณาจักร 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

 
 บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทนั้น บริษัทอาศัยทาง
ฐานตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่บริษัทไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น 
กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive 
Data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน 
 
ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
 โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท 
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแห่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
เช่น 

(1) นิติบุคคลที่ท่านมีฐานะเป็นตัวแทน ผู้รับอำนาจ ผู้ปฏิบัติงานแทนหรือลูกจ้าง 
(2) พนักงานบริษัท ในกรณีมีการรายงานเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่

เฉพาะของบริษัท 
 ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ลายมือ

ช่ือ ภาพถ่าย 
(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
(3) ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication) เช่น รูปภาพ ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
(4) หมายเลขทะเบียนรถ 
(5) ข้อมูลคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด 
(6) ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ต้องมีตามกฎหมายในการปฏิบัติงาน 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) 
โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัท 
ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และ
ถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถปกปิด
ข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยัน
ตัวตนของท่านเท่านั้น 
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นอกจากนี้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 3 :  ระยะเวลาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บรวบรวม ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทยังมี
ความสัมพันธ์กับท่าน หรือระยะเวลาที่บริษัทยังมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ
บริษัท 
 
ส่วนที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูล 
 ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี ้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่านให้แก่
บุคคลภายนอก ดังนี ้

4.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามกฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจ
ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ 

4.2 บริษัทย่อย และบริษัทในเครือบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
 
ส่วนที่ 5:  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
 บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ 
และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
ส่วนที่ 6 :  การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็นมาตรการใน  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
ได้มีมาตรการ ดังนี้ 

6.1 พนักงานหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
และปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

6.2 กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัว
บุคคลผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

6.3 ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้  
ความยินยอมไว้แล้วนั้น บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นผู้รับข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
มาตรการตามประกาศฉบับนี้ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 

6.4 ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลใน
ระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูล หรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมี
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่า หรือดีกว่ามาตรการตามประกาศฉบับนี้ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 



 

การแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคล สำหรับ ผู้มาติดต่อและผู้ขอเข้าอาคารสำนักงาน                      หน้าที ่4 ของจำนวน 5 หน้า  

 
 

6.5 ในการรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น หรือกลุ่มบริษัทในเครือต้องทำการ
ตรวจสอบจากผู้โอนหรือต้นทางก่อนดำเนินการใด ๆ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทจะรับโอนมานั้น ผู้โอนหรือต้นทางได้รับ เก็บ 
รวบรวม ใช้ เปิดเผย แสดงหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการที่
กฎหมายกำหนด ห้ามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

6.6 ในกรณีที ่มีการฝ่าฝืนมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท และ /หรือ
มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วน
บุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความ
เสียหายจากการละเมิด หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก รวมถึง
การละเลย หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (log Out) ฐานข้อมูลหรือระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยการกระทำของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.7 บริษัทมีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยการ
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.8 บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการ
เก็บรักษา หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลร้องขอ หรือท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม 

 
ส่วนที่ 7 :  สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามที่ช่องทางที่บริษัทกำหนดในส่วนที่ 7 ซึ่ง 
สิทธิต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท เว้นแต่ การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย
หรือสัญญาที่มีประโยชน์กับท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้
ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาของท่านซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้ 

7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิในการ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน สำหรับกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบ
ข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านได้ 

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท
ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถ ูกต้อง  (Right to Rectification) กรณีที ่ท่านเห็นว่าข้อมูล 
ที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 



 

การแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคล สำหรับ ผู้มาติดต่อและผู้ขอเข้าอาคารสำนักงาน                      หน้าที ่5 ของจำนวน 5 หน้า  

 
 

7.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ผู้มี
อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ 

 
ส่วนที่ 8 :  วิธีการติดต่อ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
315 อาคารอาคเนย์ ช้ัน 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726  
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
315 อาคารอาคเนย์ ช้ัน 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
อีเมล DPOSEG@tgh.co.th 

 
 
ส่วนที่ 9 :  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
 บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศแจ้งการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล 
หรือข้อความสั้น (SMS) ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย 
 
  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565   
 
 
 

(นายโชติพัฒน์ พีชานนท์) 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
 


