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ประกาศ บริษัท ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง การประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 

บรษิัท ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิัท") ซึ่งประกอบดว้ยบรษิัทย่อยอีก สำมบรษิัท อนัไดแ้ก่ 
บริษัท ไทย อิงเกอร ์จ ำกัด บริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จ ำกัด และบริษัท คอนส ์อินโน จ ำกัด (“กลุ่มบริษัท”) เห็นถึง
ควำมส ำคัญของควำมเป็นส่วนตัวของผูท้ี่ติดต่อหรือท ำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท จึงไดจ้ัดท ำชุดนโยบำยคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรบัใชบ้ังคับกับกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ (ไดแ้ก่ เจำ้ของขอ้มูล ผูท้ี่ติดต่อธุรกิจ พนักงำน และผูใ้ช้
ช่องทำงสื่อสำรทำงออนไลนห์รือระบบอิเล็กทรอนิกส)์ ตำมประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที่จะไดม้ีกำรเปิดเผยใหแ้ก่
กลุม่บรษิัท เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑอ์นัเป็นรูปธรรมในกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูท้ี่ติดต่อหรือท ำธุรกรรมกบั
กลุม่บรษิัท และเพื่อใหก้ำรปฏิบตัติ่อขอ้มลูส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูเป็นไปตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (และที่อำจมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต) ทัง้นี ้นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุม่
บรษิัท จะมีผลใชบ้งัคบักบัขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลธรรมดำที่ติดต่อหรือท ำธุรกรรมกบับรษิัทเท่ำนัน้ ไม่ว่ำบคุคล
ดงักลำ่วจะติดต่อหรือท ำธุรกรรมกบับรษิัทในฐำนะสว่นตวัหรือในฐำนะของผูแ้ทนนิติบคุคล  

เพื่อใหก้ำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นไปอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกบับทบญัญัติของกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง กลุม่บรษิัทประกำศใชน้โยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลจ ำนวน 4 ฉบบั ดงัต่อไปนี ้ 

(1) นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรบัเจำ้ของขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิำร 

(2) นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรบัผูต้ิดต่อธุรกิจกบับรษิัท 

(3) นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรบัพนกังำน 

(4) นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรบักำรใชบ้รกิำรเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัของบรษิัท 

(ในประกำศฉบบันีจ้ะรวมเรียกนโยบำยทัง้ 4 ฉบบัว่ำ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") 

นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่มบรษิัท แต่ละฉบบัจะอธิบำยถึงวิธีกำรที่บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลูใหแ้ก่บุคคลภำยนอกหรือโอนใหแ้ก่ผูร้บัในต่ำงประเทศ 
โดยท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอียดของนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบัต่ำง ๆ ไดท้ี่   

ทัง้นี ้สำระส ำคญัของนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัทในภำพรวมมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 
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"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแทข้องบุคคล แต่มีควำม
ละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อกำรถูกใชใ้นกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมจึงจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำม
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูที่ละเอียดอ่อนไปยงับคุคลภำยนอก
หรือโอนไปยังผูร้บัในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) ก็ต่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอมโดยชัดแจง้จำกเจำ้ของข้อมูล หรือต่อเมื่อ
กฎหมำยอนญุำตใหก้ระท ำได ้

กลุม่บรษิัท จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลเฉพำะขอ้มลูที่ส  ำคญัและมีควำมจ ำเป็นต่อกลุ่มบริษัท 
เพื่อที่จะติดต่อหรือท ำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่ำว โดยบริษัทอำจเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น เก็บ
รวบรวมจำกเจำ้ของขอ้มลูโดยตรง เก็บรวมรวมผ่ำนเว็บไซต ์แอปพลิเคชั่น หรือช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ ของ
บริษัท หรือเก็บรวบรวมจำกแหล่งอื่น ๆ โดยออ้ม เช่น สื่อสังคม แพลตฟอรม์ออนไลนข์องบุคคลภำยนอก หรือ
แหล่งขอ้มูลสำธำรณะอื่น ๆ หรือเก็บรวบรวมผ่ำนบริษัทในเครือ บริษัทคู่สญัญำ ผูใ้หบ้ริกำร พันธมิตรทำงธุรกิจ 
ตวัแทนจ ำหน่ำย หน่วยงำนรำชกำรทำงกำร หรือบคุคลภำยนอกอื่น ๆ  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลละเอียดอ่อนทีก่ลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม 

ประเภทของขอ้มลูที่บรษิัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมนีจ้ะขึน้อยู่กับควำมสมัพนัธข์องบคุคลดงักลำ่ว
กับบริษัท แต่ในภำพรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลซึ่งกลุ่มบริษัท จะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ
โอนใหแ้ก่บุคคลภำยนอกหรือโอนใหแ้ก่ผูร้บัในต่ำงประเทศ จะรวมถึงแต่ไม่จ  ำกดัเพียงขอ้มลูสว่นบคุคลหรือขอ้มลู
ละเอียดอ่อนประเภทดงัต่อไปนี ้

(ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค ำน ำหนำ้ชื่อ ชื่อ เพศ อำยุ ส่วนสูง น ำ้หนัก อำชีพ ต ำแหน่งงำน สถำนที่
ท  ำงำน ต ำแหน่ง กำรศึกษำ สญัชำติ วนัเกิด สถำนภำพทำงกำรสมรส ขอ้มลูบนเอกสำรที่ออก
โดยหน่วยรำชกำร (เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ทะเบียนบำ้น หนงัสือเดินทำง ใบอนุญำตขบัขี่
รถยนต ์เป็นตน้) ลำยมือชื่อ กำรบันทึกเสียง กำรบันทึกกำรสนทนำทำงโทรศัพท ์รูปถ่ำย กำร
บนัทกึภำพและวิดีโอจำกกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบำ้น และขอ้มลูประจ ำตวัอื่น ๆ 

(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท ์หมำยเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่ หมำยเลข
โทรสำร ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และชื่อบัญชีหรือรหัสประจ ำตัวส  ำหรับกำร
ติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ ขอ้มลูส่วนบุคคลของญำติหรือบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้
ในกรณีฉกุเฉิน 

(ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ขอ้มลูบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต หมำยเลขบญัชีและ
ประเภทของบญัชี ขอ้มลูพรอ้มเพย ์ทรพัยส์ิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ตลอดจนขอ้มลูกำรช ำระเงิน  

(ง) ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ประเภทของกำรว่ำจำ้งโครงกำร ควำมตอ้งกำรของโครงกำร รำคำ
และปริมำณ หมำยเลขค ำสั่งซือ้และสญัญำ เงื่อนไข (ถำ้มี) ยอดคงเหลือ ประวัติกำรช ำระเงิน 
ประวตัิกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งของเจำ้ของขอ้มลู 
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(จ) ข้อมูลเก่ียวกับงาน เช่น ต ำแหน่งงำน แผนก รำยละเอียดเก่ียวกับสัญญำ ประวัติส่วนตัว 
ประวตัิกำรจำ้ง และใบสมคัรงำน 

(ฉ) ประวัติการประเมินผล เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรพิจำรณำทบทวนผลกำร
ปฏิบตัิงำน 

(ช) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web 
beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ ์(Device ID) รุ่นอุปกรณแ์ละประเภทของอุปกรณ ์เครือข่ำย 
ขอ้มลูกำรเชื่อมต่อ ขอ้มลูกำรเขำ้ถึง ขอ้มลูกำรเขำ้ใชง้ำนแบบ single sign-on (SSO) กำรเขำ้สู่
ระบบ (Login log) เวลำที่เขำ้ถึง ระยะเวลำที่ใชบ้นหนำ้เพจหรือเวปไซตข์องบริษัท คกุกี ้ขอ้มลู
กำรเขำ้สู่ระบบ ประวตัิกำรคน้หำ ขอ้มลูกำรเรียกด ูประเภทและเวอรช์ั่นของเบรำวเ์ซอร ์กำรตัง้
ค่ำเขตเวลำ (Time zone setting) และสถำนที่ตัง้ ประเภทและเวอรช์ั่นของปลั๊กอินเบรำวเ์ซอร ์
ระบบปฏิบัติกำรและแพลตฟอรม์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ เจำ้ของข้อมูลใชใ้นกำร
เขำ้ถึงแพลตฟอรม์กำรใหบ้รกิำรของบรษิัท 

(ซ) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักำรใชง้ำนของเจำ้ของขอ้มลูบนเว็บไซต ์แพลตฟอรม์ กำร
ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิำร และ 

(ฌ) ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่ม
สมัมนำ กำรลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มกิจกำรทำงกำรตลำด 

3. วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกำรใหบ้รกิำรหรือกำรเขำ้ธุรกรรมใด ๆ กบัเจำ้ของขอ้มลูนัน้ กลุม่บรษิัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวม 
ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบุคคลภำยนอก (ถำ้มี) เพื่อใชใ้นกำร
ด ำเนินกิจกำรของบรษิัท กำรติดต่อสื่อสำร กำรก่อตัง้หรือปฏิบตัิตำมสิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย และกำรติดต่อกับ
หน่วยงำนภำยนอก เพื่อปฏิบัติตำมภำระหนำ้ที่ของบริษัทในฐำนะผูใ้หบ้ริกำร เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือเพื่อประโยชนโ์ดยชอบของบริษัทและ/หรือของเจำ้ของขอ้มูล ซึ่งบริษัทจะ
ปฏิบตัิตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัทโดยเครง่ครดั  

กลุ่มบริษัทจะรอ้งขอขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นและกฎหมำยอนุญำตเท่ำนัน้ ทัง้นี ้หำก
บริษัทไม่สำมำรถท ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้ำของข้อมูลไปยัง
บคุคลภำยนอก (ถำ้มี) ตำมที่ระบใุนนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทไม่ว่ำดว้ยเหตใุด บรษิัทอำจจะไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมสญัญำหรือธุรกรรมที่ท  ำกับเจ้ำของขอ้มูลได ้และในบำงกรณีบริษัทอำจจะไม่สามารถท า
ธุรกรรมกบัเจำ้ของขอ้มลูไดอ้ีกต่อไป 
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3.1. วัตถุประสงคท์ีบ่ริษัทสามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ได้โดยอาศัยหลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล 

ในกรณีดงัต่อไปนี ้บรษิัทอำจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของ
ขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลภำยนอกไดโ้ดยไม่ตอ้งขอรบัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู 

(1) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำกบัเจำ้ของขอ้มลู หรือเพื่อด ำเนินกำรตำมค ำ
ขอของเจำ้ของขอ้มลูก่อนกำรเขำ้ท ำสญัญำ 

(2) เป็นกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำยของบรษิัท 

(3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทและของบุคคลภำยนอก 
โดยควำมจ ำเป็นดงักล่ำวจะตอ้งสมดลุกับประโยชนแ์ละสิทธิและเสรีภำพขัน้พืน้ฐำนที่
เก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลู  

(4) เพื่อกำรปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล และ  

(5) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะของ
บรษิัท หรือปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรใชอ้ ำนำจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บรษิัท 

3.2. วัตถุประสงคท์ี่กลุ่มบริษัทจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอำจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลูเพื่อวัตถุประสงคด์งัต่อไปนีเ้มื่อไดร้บั
ควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู 

(ก) กำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำด กำรเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสำรส่งเสริมกำรขำยที่
เก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิัท บริษัทในเครือและบรษิัทย่อยของบริษัท และ
บคุคลภำยนอกซึ่งบรษิัทไม่สำมำรถอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยอ่ืน 

(ข) กำรท ำวิจัย กำรวำงแผนและกำรวิเครำะหท์ำงสถิติ เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรพัฒนำ
บรกิำรและผลิตภณัฑข์องบรษิัท 

(ค) กำรจดัโครงกำรหรือกิจกรรมสง่เสรมิกำรขำย กำรประชมุ กำรสมัมนำ และกำรเยี่ยมชม
บรษิัท 

เจำ้ของขอ้มลูมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมของเจำ้ของขอ้มลู ณ เวลำใดก็ได ้โดยเจำ้ของขอ้มลู
สำมำรถติดต่อบริษัททำงอีเมล  tatdao@thaienger.com เพื่อถอนควำมยินยอม ทัง้นี ้กำรถอนควำมยินยอมจะ
ไม่กระทบต่อควำมชอบดว้ยกฎหมำยของกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูที่
ละเอียดอ่อนของเจำ้ของขอ้มูลตำมควำมยินยอมของเจำ้ของขอ้มูลก่อนที่จะขอถอนควำมยินยอมหรือกำรเก็บ
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รวบรวม กำรใช ้กำรเปิดเผย และกำรโอนขอ้มลูที่ละเอียดไปยังบคุคลภำยนอก (ถำ้มี) ที่บรษิัทมีสิทธิด ำเนินกำรได้
โดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู 

4. บุคคลภายนอกทีบ่ริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

บรษิัทอำจเปิดเผยและ/หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลภำยนอก (รวมถึงบคุลำกร
และตัวแทนของบุคคลภำยนอก) ภำยในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี ้ซึ่งประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยแ์ก่เจำ้ของขอ้มลูหรือเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่น ๆ ตำมนโยบำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยเจ้ำของข้อมูลสำมำรถอ่ำนนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลภำยนอกเหล่ำนัน้เพื่อศึกษำขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกดงักล่ำวประมวลผลขอ้มูลส่วน
บคุคลของเจำ้ของขอ้มลูได ้

4.1. กลุ่มบริษัท 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลูอำจถูกเขำ้ถึงหรือเปิดเผยใหแ้ก่นิติบุคคลอื่น ๆ ภำยในกลุ่ม
บรษิัท ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน เจำ้หนำ้ที่ หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับนิติบุคคลดงักล่ำว เพื่อกำร
ใหบ้รกิำรทำงกำรแพทยแ์ก่เจำ้ของขอ้มลู กำรวิเครำะหข์อ้มลู กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท กำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงหรือกำรตรวจสอบภำยในของกลุม่บรษิัท 

4.2. ผู้ให้บริการของบริษัท 

บริษัทอำจใชบ้ริกำรของบุคคล นิติบุคคล ตวัแทน หรือผูร้บัจำ้งเพื่อกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ในนำม
ของบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในกำรจัดหำผลิตภัณฑแ์ละบริกำรใหแ้ก่เจ้ำของขอ้มูล บริษัทอำจ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูกบัผูใ้หบ้รกิำรเหลำ่นี ้รวมถึงแต่ไม่จ  ำกดัเพียง (ก) ผูใ้หบ้รกิำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ข) ตวัแทนกำรวิจยั (ค) ผูใ้หบ้ริกำรกำรวิเครำะห์ และ/หรือหอ้งปฏิบตัิกำร (ง) ตวัแทนกำรส ำรวจ (จ) 
ตวัแทนดำ้นกำรตลำด สื่อโฆษณำและกำรติดต่อสื่อสำร (ฉ) ผูใ้หบ้ริกำรช ำระเงิน และ (ช) ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นธุรกำร
และกำรด ำเนินงำน 

ในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ขำ้งตน้ ผูใ้หบ้ริกำรอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มลู แตอ่ย่ำงไรก็ตำม บรษิัทจะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแก่ผูใ้หบ้รกิำรของบรษิัทเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นส ำหรบักำร
ใหบ้ริกำรโดยผูใ้หบ้ริกำรดังกล่ำวเท่ำนั้น และบริษัทจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นที่มั่นใจว่ำผูใ้หบ้ริกำรทุกรำยที่บริษัท
ท ำงำนดว้ยจะเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไวอ้ย่ำงปลอดภัยและจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มลูเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดนอกจำกเพื่อกำรใหบ้รกิำรแก่บรษิัทเท่ำนัน้ 
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4.3. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

บริษัทอำจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลใหแ้ก่พันธมิตรทำงธุรกิจของ
บรษิัทซึ่งมีสว่นในกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้ง หรือเก่ียวขอ้งในกำรจดัหำผลิตภณัฑห์รือบรกิำรประเภทใดที่เจำ้ของขอ้มลู
ไดร้บัจำกบริษัท เช่น ที่ปรึกษำดำ้นกำรก่อสรำ้ง (Construction manager) คู่สญัญำ (market counterparties)  
โดยบริษัทจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นที่มั่นใจว่ำพันธมิตรทำงธุรกิจทุกรำยที่บริษัทท ำงำนดว้ยจะเก็บรกัษำข้อมูลส่วน
บุคคลของเจำ้ของขอ้มลูไวอ้ย่ำงปลอดภยัและจะไม่ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลูเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใด
นอกจำกเพื่อกำรใหบ้รกิำรแก่เจำ้ของขอ้มลูเท่ำนัน้ 

4.4. บุคคลภายนอกตามทีก่ฎหมายอนุญาต 

ในบำงกรณี กลุ่มบริษัทอำจจะจ ำเป็นที่จะตอ้งเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของ
ขอ้มลูกบับคุคลภำยนอก เพื่อปฏิบตัิตำมภำระหนำ้ที่ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง กำรปฏิบตัิตำมค ำสั่ง
ของหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย ศำล หน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนรัฐ หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

4.5. ทีป่รึกษาวิชาชีพ 

กลุ่มบริษัทอำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลใหแ้ก่ที่ปรึกษำวิชำชีพของ
บริษัทที่เก่ียวกับบริกำรดำ้นกำรตรวจสอบ กฎหมำย กำรบัญชี และภำษีอำกร ซึ่งช่วยในกำรประกอบธุรกิจหรือ
จดักำรเก่ียวกบัขอ้เรียกรอ้งทำงกฎหมำย 

4.6. บุคคลภายนอกทีเ่ก่ียวข้องกับการโอนธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทอำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลใหแ้ก่พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้
ลงทุน ผูถื้อหุน้รำยส ำคญั ผูร้บัโอนสิทธิ บุคคลที่อำจเป็นผูร้บัโอนสิทธิ ผู้รบัโอนหรือบุคคลที่อำจเป็นผูร้บัโอนของ
บริษัท ในกรณีที่มีกำรฟ้ืนฟูกิจกำร กำรปรบัโครงสรำ้งกิจกำร กำรควบรวมกิจกำร กำรเขำ้ซือ้กิจกำร กำรขำย กำร
ซือ้ กิจกำรร่วมคำ้ กำรโอน กำรเลิกกิจกำร หรือเหตุกำรณใ์ดในท ำนองเดียวกันที่เก่ียวขอ้งกับกำรโอนหรือกำร
จ ำหน่ำยจ่ำยโอนธุรกิจ สินทรพัย ์หรือหุน้ทัง้หมดหรือส่วนใด ๆ ของบริษัท ถำ้มีเหตุกำรณใ์ด ๆ ดังกล่ำวขำ้งตน้
เกิดขึน้ ผูร้บัขอ้มลูจะปฏิบตัิตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจำ้ของขอ้มลู 
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5. การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตบ์ุคคลทีส่าม 

เว็บไซตข์องบริษัทอำจมีลิงกเ์ชื่อมไปยงัเว็บไซตบ์ุคคลภำยนอก หำกเจำ้ของขอ้มลูไดเ้ขำ้ถึงเว็บไซตต์ำม
ลิงก์ดังกล่ำว นโยบำยคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะไม่ครอบคลุมไปถึงกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจำ้ของขอ้มูลในเว็บไซตข์องบุคคลภำยนอก ดังนั้น กำรที่บุคคลภำยนอกซึ่งเป็นผูค้วบคุมดูแลเว็บไซตด์ังกล่ำว
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลจึงอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทจะไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งและควำมรบัผิดใด ๆ จำกกำรกระท ำของบคุคลภำยนอกดงักลำ่ว 

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลในระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นอย่ำงสมเหตุสมผล 
เพื่อใหบ้รรลุตำมวัตถุประสงคท์ี่บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมำตำมที่ระบุไวใ้นนโยบำยคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตำมภำระหนำ้ที่ทำงกฎหมำยและกฎขอ้บงัคับต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจ
เก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูนำนขึน้หำกจ ำเป็นตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั 

เม่ือพน้ระยะเวลำดงักลำ่วแลว้ หำกเจำ้ของขอ้มลูไม่แสดงควำมยินยอมใหบ้รษิัทท ำกำรประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบุคคลต่อไป บริษัทจะด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ตำมขัน้ตอนกำรท ำลำยขอ้มลูของบริษัทโดยจะ
ด ำเนินกำรใหเ้สรจ็โดยไม่ชกัชำ้ 

บรษิัทจะใชม้ำตรกำรทำงเทคนิค และกำรบรหิำรจดักำรที่เหมำะสมเพื่อปอ้งกนัและรกัษำควำมปลอดภยั
ของขอ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลูที่บริษัทเก็บรวบรวม เช่น ใชโ้ปรโตคอลควำมปลอดภยั (Secure Sockets 
Layer: SSL) ส ำหรบักำรเขำ้รหสัขอ้มลูผ่ำนทำงอินเตอรเ์น็ต และบรษิัทจะจ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มลูของเจำ้ของขอ้มลู
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสห์รือในรูปแบบเอกสำรใหส้ำมำรถเขำ้ถึงไดเ้ฉพำะบคุลำกรที่
มีควำมจ ำเป็นตอ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเท่ำนั้น โดยจะจัดเก็บในสถำนที่ที่มีระบบป้องกันกำร
เขำ้ถึงตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัที่เหมำะสม 

7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 

โดยทั่วไป กำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยข์องบริษัท (รวมถึงกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อกำรใหบ้รกิำร) 
ไม่ไดม้ีเป้ำหมำยที่ผู้เยำว ์คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ และคนไรค้วำมสำมำรถ และบริษัทไม่ประสงคท์ี่จะเก็บ
รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูเ้ยำว ์คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ และคนไรค้วำมสำมำรถ หำกผูเ้ยำว ์คนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ หรือคนไรค้วำมสำมำรถ ประสงคจ์ะเขำ้เขำ้ท ำธุรกรรมกับบริษัท บุคคลดังกล่ำวตอ้งไดร้บัควำม
ยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง ผูพ้ิทกัษ์ หรือผูอ้นุบำลของบุคคลดงักล่ำวก่อนที่จะติดต่อกับบริษัทหรือใหข้อ้มลู
ส่วนบุคคลของบคุคลดงักล่ำวแก่บริษัท เวน้แต่บรษิัทจะสำมำรถอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยอื่นในกำร
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ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูที่เป็นผูเ้ยำว ์คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ หรือคนไรค้วำมสำมำรถ ได้
โดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู 

8. ข้อมูลทีส่ าคัญอ่ืน ๆ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

8.1. คุกกีแ้ละวิธีการใช้คุกกี ้

หำกเจ้ำของข้อมูลเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบำงประกำรโดย
อัตโนมัติจำกเจ้ำของข้อมูลโดยกำรใช้คุกกี ้ซึ่งคุกกี้คือเทคโนโลยีกำรติดตำมประเภทหนึ่งซึ่งน ำมำใช้ในกำร
วิเครำะหก์ระแสควำมนิยม (trend) กำรบรหิำรจดักำรเว็บไซต ์ติดตำมกำรเคลื่อนไหวกำรใชเ้ว็บไซตข์องบรษิัท หรือ
เพื่อจดจ ำกำรตัง้ค่ำของผูใ้ชบ้รกิำร 

อินเตอรเ์น็ตเบรำวเ์ซอรส์่วนใหญ่จะให้เจำ้ของขอ้มูลควบคุมไดว่้ำจะยอมรบัคุกกีห้รือไม่ หำก
เจำ้ของขอ้มลูปฏิเสธกำรติดตำมโดยคกุกี ้ควำมสำมำรถของเจำ้ของขอ้มลูในกำรใชง้ำนเว็บไซตอ์ำจถกูจ ำกัดลงไม่
ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น 

8.2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก่ียวกับบุคคลภายนอก 

หำกท่ำนใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมใด ๆ (เช่น คู่สมรสและบุตรของเจำ้ของขอ้มลู ผูท้ี่
สำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน กำรส่งต่อในกรณีกำรรกัษำเร่งด่วน) ท่ำนตอ้งด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำท่ำนมี
อ ำนำจที่จะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำว และมีอ ำนำจอนุญำตใหบ้ริษัทใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวตำมนโยบำย
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได ้อีกทั้งท่ำนตอ้งรับผิดชอบในกำรแจ้งใหบุ้คคลที่สำมเหล่ำนั้นทรำบถึง
นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท และขอรบัควำมยินยอมจำกบุคคลที่สำมที่เก่ียวขอ้ง (หำกจ ำเป็น) 
เวน้แต่ท่ำนจะสำมำรถอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำงกฎหมำยอื่นในกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลที่สำม
ดงักลำ่วไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอม 

9. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เจำ้ของขอ้มลูอำจมีสิทธิเก่ียวกบั
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูตำมที่ระบไุวด้งัต่อไปนี ้

(ก) การเข้าถึง: เจำ้ของขอ้มลูอำจมีสิทธิในกำรขอเขำ้ถึงหรือขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัท
ประมวลผลเก่ียวกบัเจำ้ของขอ้มลู 

(ข) การโอนย้ายข้อมูล: เจำ้ของขอ้มลูอำจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษิัทมีเก่ียวกับเจำ้ของ
ขอ้มลูในรูปแบบที่มีกำรจดัระเบียบแลว้และสำมำรถอ่ำนไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อส่ง
หรือโอนขอ้มลูดงักลำ่วใหแ้ก่ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น  
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(ค) การคัดค้าน: ในบำงกรณี เจำ้ของขอ้มลูอำจมีสิทธิคดัคำ้นวิธีกำรที่บริษัทประมวลผลขอ้มลูส่วน
บคุคลของเจำ้ของขอ้มลูในบำงกิจกรรมซึ่งระบใุนนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัท 

(ง) การลบหรือท าลายข้อมูล: เจำ้ของขอ้มลูอำจมีสิทธิขอใหบ้รษิัทด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือ
ท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูที่บรษิัทประมวลผลเก่ียวกบัเจำ้ของขอ้มลู เป็นขอ้มลูที่
ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลู เช่น หำกขอ้มลูนัน้ไม่จ ำเป็นส ำหรบัวตัถปุระสงคใ์น
กำรประมวลผลขอ้มลูอีกต่อไป 

(จ) การจ ากัด: เจำ้ของขอ้มูลอำจมีสิทธิจ ำกัดกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลู 
หำกเจำ้ของขอ้มลูเชื่อว่ำขอ้มลูนัน้ไม่ถกูตอ้ง หรือกำรประมวลผลของบรษิัทไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
หรือบรษิัทไม่จ ำเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูนัน้เพื่อวตัถปุระสงคอ์ย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอีกต่อไป 

(ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: เจำ้ของขอ้มลูอำจมีสิทธิขอใหม้ีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไม่
สมบรูณ ์ไม่ถกูตอ้ง ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจบุนั 

(ช) การถอนความยินยอม: เจ้ำของข้อมูลอำจมีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมที่ เจำ้ของขอ้มูลได้
ใหแ้ก่บริษัทเพื่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล เวน้แต่มีขอ้จ ำกัดเก่ียวกับ
สิทธิที่จะถอนควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีสญัญำที่ใหป้ระโยชนแ์ก่เจำ้ของขอ้มลู  

(ซ) การยื่นเร่ืองร้องเรียน: เจำ้ของขอ้มลูอำจมีสิทธิยื่นเรื่องรอ้งเรียนใหแ้ก่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจใน
กรณีที่เจำ้ของขอ้มูลเชื่อว่ำบริษัทท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลูโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูที่บงัคบัใช ้

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

บริษัทอำจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นครัง้ครำว บริษัท
ขอใหเ้จำ้ของขอ้มูลอ่ำนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่ำงละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบกำร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ อำจเกิดขึ ้นตำมข้อก ำหนดของนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่  
www.thaienger.com เป็นระยะ ๆ โดยบริษัทจะแจง้เตือนใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบหรือขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของ
ขอ้มลูอีกครัง้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส  ำคญัในนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัท  

11. รายละเอียดการติดต่อบริษัท 

หำกเจ้ำของข้อมูลมีควำมประสงคท์ี่จะใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูล หรือหำกเจำ้ของขอ้มูลมีข้อสงสัยหรือเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล
ภำยใตน้โยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัท โปรดติดต่อบรษิัทหรือเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บรษิัท ที่ 
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(ก) บริษัท ไทยอิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

• เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต ำบลบำงสีทอง อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบรุี ประเทศไทย 11130 

• Thaienger@gmail.com 

 

ประกำศใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุำยน 2565 อนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที่ 11 พฤษภำคม 2565 
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