ประกาศ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
เรื่อง การประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน) ("บริษัท") ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยอีก สำมบริษัท อันได้แก่
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด บริษัท ทีอีจี อลูมิ น่ มั จำกัด และบริษัท คอนส์ อินโน จำกัด (“กลุ่มบริษัท”) เห็นถึง
ควำมสำคัญของควำมเป็ นส่วนตัวของผูท้ ่ีติดต่อหรือทำธุรกรรมกับ กลุ่มบริษัท จึงได้จัดทำชุดนโยบำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ใช้บังคับกับกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ (ได้แก่ เจ้ำของข้อมูล ผูท้ ่ีติดต่อธุรกิจ พนักงำน และผูใ้ ช้
ช่องทำงสื่อสำรทำงออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตำมประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้มีกำรเปิ ดเผยให้แก่
กลุม่ บริษัท เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์อนั เป็ นรูปธรรมในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ ่ตี ิดต่อหรือทำธุรกรรมกับ
กลุม่ บริษัท และเพื่อให้กำรปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลเป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (และที่อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต) ทัง้ นี ้ นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่
บริษัท จะมีผลใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดำที่ติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบริษัทเท่ำนัน้ ไม่ว่ำบุคคล
ดังกล่ำวจะติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบริษัทในฐำนะส่วนตัวหรือในฐำนะของผูแ้ ทนนิติบคุ คล
เพื่อให้กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปอย่ำงเป็ นรูปธรรมและสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง กลุม่ บริษัทประกำศใช้นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 4 ฉบับ ดังต่อไปนี ้
(1)

นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเจ้ำของข้อมูลผูใ้ ช้บริกำร

(2)

นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผูต้ ิดต่อธุรกิจกับบริษัท

(3)

นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงำน

(4)

นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกำรใช้บริกำรเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท

(ในประกำศฉบับนีจ้ ะรวมเรียกนโยบำยทัง้ 4 ฉบับว่ำ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล")
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท แต่ละฉบับจะอธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลให้แก่บุคคลภำยนอกหรือโอนให้แก่ผรู้ บั ในต่ำงประเทศ
โดยท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดของนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับต่ำง ๆ ได้ท่ี
ทัง้ นี ้ สำระสำคัญของนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในภำพรวมมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ

1

"ข้ อมู ล ที่ล ะเอี ย ดอ่ อน" หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีควำม
ละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกใช้ในกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็ นธรรมจึงจำเป็ นต้องดำเนินกำรด้วยควำม
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบุคคลภำยนอก
หรือโอนไปยังผูร้ บั ในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) ก็ต่อเมื่อได้รบั ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูล หรือต่อเมื่อ
กฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้
กลุม่ บริษัท จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเฉพำะข้อมูลที่สำคัญและมีควำมจำเป็ นต่อกลุ่มบริษัท
เพื่อที่จะติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่ ำว โดยบริษัท อำจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น เก็บ
รวบรวมจำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง เก็บรวมรวมผ่ำนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ ของ
บริษัท หรือเก็บรวบรวมจำกแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภำยนอก หรือ
แหล่งข้อมูลสำธำรณะอื่น ๆ หรือเก็บรวบรวมผ่ำนบริษัทในเครือ บริษัทคู่สญ
ั ญำ ผูใ้ ห้บริกำร พันธมิตรทำงธุรกิจ
ตัวแทนจำหน่ำย หน่วยงำนรำชกำรทำงกำร หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ
2.

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลละเอียดอ่อนทีก่ ลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลที่บริษัทมีควำมจำเป็ นต้องเก็บรวบรวมนีจ้ ะขึน้ อยู่กับควำมสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่ำว
กับบริษัท แต่ในภำพรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลซึ่งกลุ่มบริษัท จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ
โอนให้แก่บุคคลภำยนอกหรือโอนให้แก่ผรู้ บั ในต่ำงประเทศ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ละเอียดอ่อนประเภทดังต่อไปนี ้
(ก)

ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ เพศ อำยุ ส่วนสูง นำ้ หนัก อำชีพ ตำแหน่งงำน สถำนที่
ทำงำน ตำแหน่ง กำรศึกษำ สัญชำติ วันเกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส ข้อมูลบนเอกสำรที่ออก
โดยหน่วยรำชกำร (เช่น บัตรประจำตัวประชำชน ทะเบียนบ้ำน หนังสือเดินทำง ใบอนุญำตขับขี่
รถยนต์ เป็ นต้น) ลำยมือชื่อ กำรบันทึกเสียง กำรบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ รู ปถ่ำย กำร
บันทึกภำพและวิดีโอจำกกล้องวงจรปิ ด ทะเบียนบ้ำน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

(ข)

ข้ อมู ล เพื่ อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมำยเลข
โทรสำร ที่ อ ยู่ จ ดหมำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (อี เ มล) และชื่ อ บัญ ชี ห รื อ รหัส ประจ ำตัว ส ำหรับ กำร
ติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของญำติหรือบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้
ในกรณีฉกุ เฉิน

(ค)

ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมำยเลขบัญชีและ
ประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ ทรัพย์สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนข้อมูลกำรชำระเงิน

(ง)

ข้อมูลการทาธุรกรรม เช่น ประเภทของกำรว่ำจ้ำงโครงกำร ควำมต้องกำรของโครงกำร รำคำ
และปริมำณ หมำยเลขคำสั่งซือ้ และสัญญำ เงื่อนไข (ถ้ำมี) ยอดคงเหลือ ประวัติกำรชำระเงิน
ประวัติกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของเจ้ำของข้อมูล
2

3.

(จ)

ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ งาน เช่น ตำแหน่งงำน แผนก รำยละเอียดเกี่ ย วกับสัญ ญำ ประวัติส่วนตัว
ประวัติกำรจ้ำง และใบสมัครงำน

(ฉ)

ประวัติการประเมินผล เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรพิจำรณำทบทวนผลกำร
ปฏิบตั ิงำน

(ช)

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web
beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่ำย
ข้อมูลกำรเชื่อมต่อ ข้อมูลกำรเข้ำถึง ข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนแบบ single sign-on (SSO) กำรเข้ำสู่
ระบบ (Login log) เวลำที่เข้ำถึง ระยะเวลำที่ใช้บนหน้ำเพจหรือเวปไซต์ของบริษัท คุกกี ้ ข้อมูล
กำรเข้ำสู่ระบบ ประวัติกำรค้นหำ ข้อมูลกำรเรียกดู ประเภทและเวอร์ช่ นั ของเบรำว์เซอร์ กำรตัง้
ค่ำเขตเวลำ (Time zone setting) และสถำนที่ตงั้ ประเภทและเวอร์ช่ นั ของปลั๊กอินเบรำว์เซอร์
ระบบปฏิบัติกำรและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ บนอุปกรณ์ท่ี เจ้ำของข้อมูลใช้ในกำร
เข้ำถึงแพลตฟอร์มกำรให้บริกำรของบริษัท

(ซ)

ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำนของเจ้ำของข้อมูลบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม กำร
ใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำร และ

(ฌ)

ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วม
สัมมนำ กำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมกิจกำรทำงกำรตลำด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกำรให้บริกำรหรือกำรเข้ำธุรกรรมใด ๆ กับเจ้ำของข้อมูลนัน้ กลุม่ บริษัทมีควำมจำเป็ นต้องเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบุค คลภำยนอก (ถ้ำมี) เพื่อใช้ในกำร
ดำเนินกิจกำรของบริษัท กำรติดต่อสื่อสำร กำรก่อตัง้ หรือปฏิบตั ิตำมสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย และกำรติดต่อกับ
หน่วยงำนภำยนอก เพื่อปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ของบริษัทในฐำนะผูใ้ ห้บริกำร เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัทและ/หรือของเจ้ำของข้อมูล ซึ่งบริษัทจะ
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทโดยเคร่งครัด
กลุ่มบริษัทจะร้องขอข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลเพียงเท่ำที่จำเป็ นและกฎหมำยอนุญำตเท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ หำก
บริ ษั ท ไม่ ส ำมำรถท ำกำรเก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรื อ โอนข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของ เจ้ำ ของข้อ มูล ไปยั ง
บุคคลภำยนอก (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไม่ว่ำด้วยเหตุใด บริษัทอำจจะไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำหรือธุรกรรมที่ทำกับเจ้ำของข้อมูลได้ และในบำงกรณีบริษัทอำจจะไม่สามารถทา
ธุรกรรมกับเจ้ำของข้อมูลได้อีกต่อไป
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3.1.

วัตถุประสงค์ทบ่ี ริษัทสามารถดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย โดยไม่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูลให้แก่บคุ คลภำยนอกได้โดยไม่ตอ้ งขอรับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล

3.2.

(1)

เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำกับ เจ้ำของข้อมูล หรือเพื่อดำเนินกำรตำมคำ
ขอของเจ้ำของข้อมูลก่อนกำรเข้ำทำสัญญำ

(2)

เป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัท

(3)

เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทและของบุคคลภำยนอก
โดยควำมจำเป็ นดังกล่ำวจะต้องสมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภำพขัน้ พืน้ ฐำนที่
เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล

(4)

เพื่อกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล และ

(5)

เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อ ประโยชน์สำธำรณะของ
บริษัท หรือปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

วัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทจาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้ อมูลก่อนการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีเ้ มื่อได้รบั
ควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล
(ก)

กำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำด กำรเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสำรส่งเสริมกำรขำยที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และ
บุคคลภำยนอกซึ่งบริษัทไม่สำมำรถอำศัยหลักเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยอื่น

(ข)

กำรทำวิจัย กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ
บริกำรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

(ค)

กำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรประชุม กำรสัมมนำ และกำรเยี่ยมชม
บริษัท

เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูล ณ เวลำใดก็ได้ โดยเจ้ำของข้อมูล
สำมำรถติดต่อบริษัททำงอีเมล tatdao@thaienger.com เพื่อถอนควำมยินยอม ทัง้ นี ้ กำรถอนควำมยินยอมจะ
ไม่กระทบต่อควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่
ละเอียดอ่อนของเจ้ำของข้อมูล ตำมควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลก่อนที่จะขอถอนควำมยินยอมหรือกำรเก็บ
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รวบรวม กำรใช้ กำรเปิ ดเผย และกำรโอนข้อมูลที่ละเอียดไปยังบุคคลภำยนอก (ถ้ำมี) ที่บริษัทมีสิทธิดำเนินกำรได้
โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล
4.

บุคคลภายนอกทีบ่ ริษัทอาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

บริษัทอำจเปิ ดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลให้แก่บคุ คลภำยนอก (รวมถึงบุคลำกร
และตัวแทนของบุคคลภำยนอก) ภำยในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี ้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ เจ้ำของข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ตำมนโยบำย
คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัท โดยเจ้ำของข้อมูล สำมำรถอ่ำนนโยบำยคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของ
บุคคลภำยนอกเหล่ำนัน้ เพื่อศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกดังกล่ำวประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้ำของข้อมูลได้
4.1.

กลุ่มบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลอำจถูกเข้ำถึงหรือเปิ ดเผยให้แก่นิติบุคคลอื่น ๆ ภำยในกลุ่ม
บริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่ำว เพื่อกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่เจ้ำของข้อมูล กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัท กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงหรือกำรตรวจสอบภำยในของกลุม่ บริษัท
4.2.

ผู้ให้บริการของบริษัท

บริษัทอำจใช้บริกำรของบุคคล นิติบุคคล ตัวแทน หรือผูร้ บั จ้ำงเพื่อกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ในนำม
ของบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุน ในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ เจ้ำของข้อมูล บริษัท อำจ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลกับผูใ้ ห้บริกำรเหล่ำนี ้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ผูใ้ ห้บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ข) ตัวแทนกำรวิจยั (ค) ผูใ้ ห้บริกำรกำรวิเครำะห์ และ/หรือห้องปฏิบตั ิกำร (ง) ตัวแทนกำรสำรวจ (จ)
ตัวแทนด้ำนกำรตลำด สื่อโฆษณำและกำรติดต่อสื่อสำร (ฉ) ผูใ้ ห้บริกำรชำระเงิน และ (ช) ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนธุรกำร
และกำรดำเนินงำน
ในกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ข้ำงต้น ผูใ้ ห้บริกำรอำจมีควำมจำเป็ นต้องเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูล แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่ผใู้ ห้บริกำรของบริษัทเพียงเท่ำที่จำเป็ นสำหรับกำร
ให้บริกำรโดยผูใ้ ห้บริกำรดังกล่ำวเท่ำนั้น และบริษัท จะดำเนินกำรให้เป็ นที่ม่ ันใจว่ำผูใ้ ห้บริกำรทุกรำยที่ บริษัท
ทำงำนด้วยจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลไว้อย่ำงปลอดภัยและจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกจำกเพื่อกำรให้บริกำรแก่บริษัทเท่ำนัน้
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4.3.

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

บริษัท อำจเปิ ดเผยหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล ให้แก่พันธมิตรทำงธุรกิ จ ของ
บริษัทซึ่งมีสว่ นในกำรให้บริกำรก่อสร้ำง หรือเกี่ยวข้องในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรประเภทใดที่เจ้ำของข้อมูล
ได้รบั จำกบริษัท เช่น ที่ปรึกษำด้ำนกำรก่อสร้ำง (Construction manager) คู่สญ
ั ญำ (market counterparties)
โดยบริษัทจะดำเนินกำรให้เป็ นที่ม่ นั ใจว่ำพันธมิตรทำงธุรกิจทุกรำยที่บริษัททำงำนด้วยจะเก็บรักษำข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้ำของข้อมูลไว้อย่ำงปลอดภัยและจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใด
นอกจำกเพื่อกำรให้บริกำรแก่เจ้ำของข้อมูลเท่ำนัน้
4.4.

บุคคลภายนอกตามทีก่ ฎหมายอนุญาต

ในบำงกรณี กลุ่มบริษัทอำจจะจำเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูลกับบุคคลภำยนอก เพื่อปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง กำรปฏิบตั ิตำมคำสั่ง
ของหน่วยงำนที่บังคับใช้ก ฎหมำย ศำล หน่วยงำนกำกับดูแล หน่วยงำนรัฐ หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ตำมที่
กฎหมำยกำหนด
4.5.

ทีป่ รึกษาวิชาชีพ

กลุ่มบริษัทอำจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลให้แก่ท่ีปรึกษำวิชำชีพของ
บริษัทที่เกี่ยวกับบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบ กฎหมำย กำรบัญชี และภำษี อำกร ซึ่ง ช่วยในกำรประกอบธุรกิจหรือ
จัดกำรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทำงกฎหมำย
4.6.

บุคคลภายนอกทีเ่ กี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

กลุ่มบริษัทอำจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลให้แก่พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้
ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ รำยสำคัญ ผูร้ บั โอนสิทธิ บุคคลที่อำจเป็ นผูร้ บั โอนสิทธิ ผู้ รบั โอนหรือบุคคลที่อำจเป็ นผูร้ บั โอนของ
บริษัท ในกรณีท่ีมีกำรฟื ้ นฟูกิจกำร กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร กำรควบรวมกิจกำร กำรเข้ำซือ้ กิจกำร กำรขำย กำร
ซือ้ กิจกำรร่วมค้ำ กำรโอน กำรเลิกกิจกำร หรือเหตุกำรณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ ยวข้องกับกำรโอนหรือกำร
จำหน่ำยจ่ำยโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุน้ ทัง้ หมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษัท ถ้ำมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
เกิดขึน้ ผูร้ บั ข้อมูลจะปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้ำของข้อมูล
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5.

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลทีส่ าม

เว็บไซต์ของบริษัทอำจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลภำยนอก หำกเจ้ำของข้อมูลได้เข้ำถึงเว็บไซต์ตำม
ลิงก์ดังกล่ำว นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะไม่ครอบคลุมไปถึงกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลในเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอก ดังนั้น กำรที่บุคคลภำยนอกซึ่งเป็ นผูค้ วบคุมดูแลเว็บไซต์ดังกล่ำว
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลจึงอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทจะไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและควำมรับผิดใด ๆ จำกกำรกระทำของบุคคลภำยนอกดังกล่ำว
6.

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

บริษัท จะเก็บ รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล ในระยะเวลำเท่ ำที่ จำเป็ นอย่ำงสมเหตุสมผล
เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ี บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมำตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ทำงกฎหมำยและกฎข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลนำนขึน้ หำกจำเป็ นตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว หำกเจ้ำของข้อมูลไม่แสดงควำมยินยอมให้บริษัททำกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลต่อไป บริษัทจะดำเนินกำรทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ตำมขัน้ ตอนกำรทำลำยข้อมูลของบริษัทโดยจะ
ดำเนินกำรให้เสร็จโดยไม่ชกั ช้ำ
บริษัทจะใช้มำตรกำรทำงเทคนิค และกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมเพื่อป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม เช่น ใช้โปรโตคอลควำมปลอดภัย (Secure Sockets
Layer: SSL) สำหรับกำรเข้ำรหัสข้อมูลผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต และบริษัทจะจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลของเจ้ำของข้อมูล
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบเอกสำรให้สำมำรถเข้ำถึงได้เฉพำะบุคลำกรที่
มีควำมจำเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเท่ำ นั้น โดยจะจัดเก็บในสถำนที่ท่ีมีระบบป้องกันกำร
เข้ำถึงตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่เหมำะสม
7.

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ

โดยทั่วไป กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของบริษัท (รวมถึงกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อกำรให้บริกำร)
ไม่ได้มีเป้ำหมำยที่ผู้เยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และคนไร้ควำมสำมำรถ และบริษัทไม่ประสงค์ท่ีจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และคนไร้ควำมสำมำรถ หำกผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ ประสงค์จะเข้ำ เข้ำทำธุรกรรมกับบริษัท บุคคลดังกล่ำวต้องได้รบั ควำม
ยินยอมจำกผูใ้ ช้อำนำจปกครอง ผูพ้ ิทกั ษ์ หรือผูอ้ นุบำลของบุคคลดังกล่ำวก่อนที่จะติดต่อกับบริษัทหรือให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำวแก่บริษัท เว้นแต่บริษัทจะสำมำรถอำศัยหลักเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยอื่นในกำร
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่เป็ นผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ ได้
โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล
8.

ข้อมูลทีส่ าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
8.1.

คุกกีแ้ ละวิธีการใช้คุกกี้

หำกเจ้ำของข้อมูล เยี่ ยมชมเว็บไซต์ข องบริษัท บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลบำงประกำรโดย
อัต โนมัติ จ ำกเจ้ำของข้อมูล โดยกำรใช้คุก กี ้ ซึ่ง คุก กี ้คือ เทคโนโลยีก ำรติ ดตำมประเภทหนึ่ งซึ่งนำมำใช้ใ นกำร
วิเครำะห์กระแสควำมนิยม (trend) กำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ ติดตำมกำรเคลื่อนไหวกำรใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือ
เพื่อจดจำกำรตัง้ ค่ำของผูใ้ ช้บริกำร
อินเตอร์เน็ตเบรำว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้เจ้ำของข้อมูลควบคุมได้ว่ำจะยอมรับคุกกีห้ รือไม่ หำก
เจ้ำของข้อมูลปฏิเสธกำรติดตำมโดยคุกกี ้ ควำมสำมำรถของเจ้ำของข้อมูลในกำรใช้งำนเว็บไซต์อำจถูกจำกัดลงไม่
ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
8.2.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับบุคคลภายนอก

หำกท่ำนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมใด ๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของเจ้ำของข้อมูล ผูท้ ่ี
สำมำรถติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน กำรส่งต่อในกรณีกำรรักษำเร่งด่วน) ท่ำนต้องดำเนินกำรเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ำ ท่ำนมี
อำนำจที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำว และมีอำนำจอนุญำตให้บริษัทใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่ำวตำมนโยบำย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ อีกทั้งท่ำนต้องรับผิดชอบในกำรแจ้งให้บุคคลที่สำมเหล่ำนั้นทรำบถึง
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และขอรับควำมยินยอมจำกบุคคลที่สำมที่เกี่ยวข้อง (หำกจำเป็ น)
เว้นแต่ท่ำนจะสำมำรถอำศัยหลักเกณฑ์หรือฐำนทำงกฎหมำยอื่นในกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำม
ดังกล่ำวได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอม
9.

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลตำมที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

การเข้าถึง: เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิในกำรขอเข้ำถึงหรือขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท
ประมวลผลเกี่ยวกับเจ้ำของข้อมูล

(ข)

การโอนย้ายข้อมูล: เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับเจ้ำของ
ข้อมูลในรูปแบบที่มีกำรจัดระเบียบแล้วและสำมำรถอ่ำนได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่ง
หรือโอนข้อมูลดังกล่ำวให้แก่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
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10.

(ค)

การคัดค้าน: ในบำงกรณี เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิคดั ค้ำนวิธีกำรที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้ำของข้อมูลในบำงกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

(ง)

การลบหรือทาลายข้อมูล: เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินกำรลบหรือทำลำย หรือ
ทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับเจ้ำของข้อมูล เป็ นข้อมูลที่
ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูล เช่น หำกข้อมูลนัน้ ไม่จำเป็ นสำหรับวัตถุประสงค์ใน
กำรประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป

(จ)

การจากัด: เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิจำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล
หำกเจ้ำของข้อมูลเชื่อว่ำข้อมูลนัน้ ไม่ถกู ต้อง หรือกำรประมวลผลของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมำย
หรือบริษัทไม่จำเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอีกต่อไป

(ฉ)

การแก้ไขให้ถูกต้อง: เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิขอให้มีกำรดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้อง ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือไม่เป็ นปั จจุบนั

(ช)

การถอนความยินยอม: เจ้ำของข้อมูล อำจมีสิทธิ ท่ีจะถอนควำมยินยอมที่ เจ้ำของข้อมูลได้
ให้แก่บริษัทเพื่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เว้นแต่มีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับ
สิทธิท่จี ะถอนควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือมีสญ
ั ญำที่ให้ประโยชน์แก่เจ้ำของข้อมูล

(ซ)

การยื่นเรื่องร้องเรียน: เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิย่นื เรื่องร้องเรียนให้แก่หน่วยงำนที่มีอำนำจใน
กรณีท่ีเจ้ำของข้อมูลเชื่อว่ำบริษัททำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลที่บงั คับใช้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทอำจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็ นครัง้ ครำว บริษัท
ขอให้เจ้ำของข้อมูลอ่ำนนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่ำงละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบกำร
เปลี่ ย นแปลงใด ๆ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ ้น ตำมข้ อ ก ำหนดของ นโยบำยคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบริ ษั ท ที่
www.thaienger.com เป็ นระยะ ๆ โดยบริษัทจะแจ้งเตือนให้เจ้ำของข้อมูลทรำบหรือขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
ข้อมูลอีกครัง้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
11.

รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หำกเจ้ำของข้อมูล มีควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูล ที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูล หรือหำกเจ้ำของข้อมูล มีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล
ภำยใต้นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท ที่
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(ก)

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
• เลขที่ 88 หมู่ท่ี 4 ตำบลบำงสีทอง อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11130
• Thaienger@gmail.com

ประกำศใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ำยน 2565 อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2565
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