นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัทในกลุ่มทีซีซีเอ (ต่อไปจะรวมเรียกว่า "บริษัท") เคารพในสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงความสาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทานโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และเพื่อ
เป็นหลักในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายดังต่อไปนี้
1. คานิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและ
มีความเสี่ยงอาจถูกนาไปสู่การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน
ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตน
ของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
การประมวลผล หมายถึง การดาเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก จัดระเบียบ ทาสาเนา เก็บรักษา
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คนื ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทาลาย เป็นต้น
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอานาจกากับดูแล
ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท พนักงานของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของบริษัท
3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้อมูลภายใต้ฐานในการประมวลผลตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษัท เช่น การท าสัญญา การท าธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้ าง การติดต่อ
ประสานงาน การจัดกิจกรรมหรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
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และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทาการใดๆ
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษั ท จะทาการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลส่ ว นบุ คคลทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อ ม โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ชอบด้ วยกฎหมาย
ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะทาเพียงเท่ าที่จาเป็นเพื่อด าเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีม าตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
(2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(3) เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการ
ตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
(4) เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่
ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) เป็ น การจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ โดยชอบด้ ว ยกฎหมายของบริ ษั ท หรือ ของบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น เว้ น แต่
ประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการประมวลผลข้อมูล และ/หรือการให้ความยินยอม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อตามแบบวิธีก ารอื่ นใดของบริษั ท และในกรณีที่บริษัทจะเก็ บรวบรวมข้ อมูลส่ว นบุ ค คล
ที่ มี ค วามอ่อ นไหว บริ ษั ท จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อ มูลส่วนบุ คคลโดยชั ดแจ้งก่อนทาการเก็บรวบรวม
เว้ น แต่ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหวจะเข้ า ข้ อ ยกเว้ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกาหนดไว้
4.2. การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม และ
จะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจมีความจาเป็นต้องดาเนินการหรือเพื่อประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่ างประเทศ เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ
บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เป็ น ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คลจากบริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต่ างๆ ที่ ต้ อ งดาเนิ นงาน
ที่ เ กี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อ มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่ าว บริ ษัทจะดาเนินการ
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ให้บุคคลเหล่ านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่น าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก
ขอบเขตที่บริษัทได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เช่น
การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีก ารร้องขอให้
เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องดาเนินคดีต ามกฎหมาย หรือ
การร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จาเป็นต่อการประมวลผลและ/หรือตราบเท่าที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษัทจะทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกาหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดาเนินการ ดังนี้
6.1. สิทธิในการเข้าถึงหรือขอทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้
ความยินยอมไว้
6.2. สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
6.3. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
6.4. สิทธิในการลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ส ามารถระบุตัวตนบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลได้
6.5. สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
6.6. สิทธิในการขอให้ดาเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.7. สิ ท ธิ ในการเพิ กถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มูลส่ว นบุ คคลที่ได้ ให้ความยินยอมไว้
ทั้ งนี้ การเพิก ถอนความยิน ยอมไม่ส่ งผลกระทบต่ อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มูลส่ว นบุคคลที่ได้ให้
ความยินยอมไว้แล้ว
6.8. สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่ าวข้างต้นได้ โดยยื่นคาร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน “ช่องทางการติดต่อบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้อง
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลได้ในกรณีตามที่กฎหมายกาหนดไว้
7. มาตรการรักษาความปลอดภัย
7.1. บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทาลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่ งบริ ษั ท ใช้ ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ไ ด้ ม าตรฐานและจั ด ให้ มี ม าตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ เ หมาะสม
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทตกลงดาเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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7.2. บริษัทส่งเสริมและจะดาเนินการให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกาหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
7.3. กรณีที่บริ ษั ทมีความจาเป็ นต้อ งส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ รวมถึงการนาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใดซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ บริษัทจะ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่เ กี่ ยวข้อ งในการส่ งหรื อโอนข้อ มู ลไปยังต่ างประเทศ และจะดาเนิน การเพื่อ ให้ มั่ นใจว่ า
ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ กรณีที่ประเทศปลายทาง
มีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และจะจัดให้มี
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นและเหมาะสม
8. การทบทวนเละการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ รวมถึงแนวปฏิบัติและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และบริษัทจะปรับปรุง
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยู่เสมอ
9. ช่องทางการติดต่อบริษัท
กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะใช้สิทธิต ามนโยบายฉบับนี้หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 2105-2107 ชั้น 21
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2 643 7380 อีเมล์: enquiry.pdpa@tccassets.com

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
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