
 

(ส ำหรบัผูส้มคัรงำน และพนกังำน) 

 

ประกำศควำมเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) 

บรษิทั ทสิโก ้โตเกยีว ลสีซิง่ จ ำกดั 

 

 บรษัิท ทสิโก ้โตเกยีว ลสีซิง่ จ ำกัด (“บรษัิทฯ”) ตระหนักถงึควำมส ำคัญในกำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคล จงึไดจ้ัดใหม้ปีระกำศควำมเป็นสว่นตัว (“ประกำศควำมเป็นสว่นตัว”) นี้ เพือ่แจง้ใหท้ำ่น ในฐำนะเจำ้ของขอ้มูล

สว่นบคุคลทรำบถงึวธิกีำรเก็บรวมรวม ใช ้และ/หรอืกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่เป็นไปตำมพระรำชบญัญัตคิุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล”) กฎหมำย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 ประกำศควำมเป็นสว่นตัวฉบับนี้ ไดจ้ัดท ำขึน้เป็นฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ ซึง่หำกมขีอ้ควำมที่

ขดักนั ใหถ้อืประกำศควำมเป็นสว่นตวัฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั  

 

ประกำศควำมเป็นสว่นตวันี ้ใชส้ ำหรบับคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ซึง่ตอ่ไปในประกำศควำมเป็นสว่นตัวฉบบันี้จะรวมเรยีกวำ่ “เจำ้ของขอ้มลู” หรอื “ทำ่น”) 

 1. ผูส้มัครงำน 

 2. พนักงำน และลูกจำ้งที่ไม่ใช่พนักงำนประจ ำ หรือพนักงำนสัญญำจำ้ง ซึง่รวมถงึกรรมกำรบริษัท และ

นักศกึษำฝึกงำน (ซึง่ตอ่ไปในประกำศควำมเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะรวมเรยีกวำ่ “พนักงำน”) 

 3. บคุคลทีส่ำมอืน่ใด ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกับผูส้มัครงำนหรอืพนักงำนในกำรสมัครงำน และ/หรอืในระหวำ่งกำร

จำ้งงำน เชน่ บคุคลในครอบครัว ผูรั้บผลประโยชน์ ผูต้ดิตอ่ฉุกเฉนิ หรอืบคุคลอำ้งองิของผูส้มัครงำนหรอืพนักงำน เป็น

ตน้ 

 4. บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับนิติบุคคล ที่ท่ำนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำว เช่น พนักงำน 

บคุลำกร กรรมกำร บคุคลผูม้อี ำนำจ ผูต้ดิตอ่ ตวัแทน ใหแ้กบ่รษัิทฯ ทรำบ  

 

 ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดจ้ัดท ำประกำศควำมเป็นสว่นตัวนี้ข ึน้ เพือ่ชีแ้จงรำยละเอยีดเกีย่วกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอื

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ระยะเวลำในกำรจัดเก็บ อกีทัง้สทิธขิองเจำ้ของขอ้มูล ซึง่ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอียด

เกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ดงัตอ่ไปนี ้

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษิทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย 

ขอ้มลูสว่นบคุคล หมำยถงึ ขอ้มลูใดๆ ก็ตำมของบคุคลธรรมดำทีส่ำมำรถท ำใหร้ะบตุัวตนของบคุคลนัน้ไดไ้ม่วำ่ทำงตรง

หรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้งึแก่กรรม ไม่ว่ำเจำ้ของขอ้มูลไดใ้หไ้วห้รือมอียู่กับบรษัิทฯ หรือที่

บริษัทฯ ไดรั้บ หรือเขำ้ถึงไดจ้ำกแหล่งอื่น เช่น บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บุคคลที่ท่ำนอำ้งองิ กรมกำรปกครอง 

กระทรวงมหำดไทย กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม หน่วยงำน

รำชกำรทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศ องคก์รระหวำ่งประเทศ ทีป่รกึษำของบรษัิทฯ  หน่วยงำน องคก์ร บคุคลใด 

ๆ ทีม่สีญัญำกับบรษัิทฯ หรอืทีม่นีติสิมัพันธก์ับบรษัิทฯ บคุคลทีเ่จำ้ของขอ้มูลแตง่ตัง้หรอืใหเ้ป็นตัวแทน หรอืจำกแหลง่

สำธำรณะอืน่ใด ทัง้นี้ โดยบรษัิทฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคลตัง้แต่เมือ่เจำ้ของขอ้มูลเริ่ม



 

ตดิตอ่สมัครงำนกับบรษัิทฯ ตลอดจนเขำ้ท ำสญัญำจำ้งงำนเป็นพนักงำนของบรษัิทฯ และภำยหลังจำกทีเ่จำ้ของขอ้มูล

ไดส้ ิน้สดุสภำพกำรจำ้งงำนกบับรษัิทฯ 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยนัน้ รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะขอ้มลูดงัตอ่ไปนี้ 

 ขอ้มูลทีใ่ชร้ะบตุัวตน เชน่ ชือ่-นำมสกลุ วันเดอืนปีเกดิ อำยุ เพศ สญัชำต ิสว่นสงู น ้ำหนัก เลขบัตรประจ ำตัว

บตัรประชำชน เลขหนังสอืเดนิทำง เลขทีใ่บขบัขี ่ขอ้มลูกำรดำ้นสถำนภำพกำรทหำร สถำนภำพสมรส เป็นตน้  

 ขอ้มูลตดิต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ขอ้มูลอื่นใดในท ำนอง

เดยีวกนัเพือ่ใชต้ดิตอ่เจำ้ของขอ้มลู  

 ขอ้มูลดำ้นกำรท ำงำน เชน่ อำชพี ต ำแหน่ง เงนิเดอืน คำ่จำ้ง ผลตอบแทนอืน่ สวัสดกิำร ขอ้มูลประกันสังคม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่รำกฎในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งตำ่งๆ กบักำรท ำงำนตำมวตัถปุระสงคต์ำมขอ้นี้  

 ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เชน่ ขอ้มลูบญัชธีนำคำรทีใ่ชใ้นกำรด ำเนนิกำรดำ้นเงนิเดอืน ขอ้มลูรำยได ้รำยจำ่ย ยอดเงนิ

ฝำก ประวตัทิำงกำรเงนิ เป็นตน้  

 ขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว (Sensitive Data) เชน่ ศำสนำ ขอ้มลูสขุภำพ เชือ้ชำต ิประวตัอิำชญำกรรมและกำร 

ด ำเนนิคด ีเป็นตน้  

 ขอ้มูลคณุสมบัตทิีใ่ชใ้นกระบวนกำรจัดหำบุคลำกร เชน่ ประวัตกิำรศกึษำ ประวัตกิำรฝึกอบรม ควำมสำมำรถ

ทำงภำษำ ประกำศนยีบตัร ใบอนุญำตตำ่งๆ  ประวตักิำรท ำงำน เป็นตน้  

 ขอ้มูลสว่นบุคคลของบุคคลทีส่ำมอืน่ใด หรือขอ้มูลสว่นบุคคลของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับนิตบิุคคล ในกรณีที่

ทำ่นไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลทีส่ำมนัน้ เชน่ บคุคลในครอบครัว ผูรั้บผลประโยชน ์ผูต้ดิตอ่ฉุกเฉนิ 

บุคคลอำ้งองิ พนักงำน บุคลำกร กรรมกำร บุคคลผูม้ีอ ำนำจ ผูต้ดิต่อ ตัวแทน หรือบุคคลธรรมดำอืน่ใดที่

เกีย่วขอ้งกบักำรท ำนติกิรรมของทำ่น ทัง้นี ้ทำ่นจะตอ้งแจง้ใหบ้คุคลดังกลำ่วทรำบถงึรำยละเอยีดตำมประกำศ

ควำมเป็นสว่นตัวฉบับนี้ ตลอดจนขอควำมยนิยอมจำกบคุคลนัน้หำกเป็นกรณีทีต่อ้งไดรั้บควำมยนิยอมในกำร

เปิดเผยขอ้มูลแก่บรษัิทฯ หรือก ำหนดฐำนทำงกฎหมำยอืน่เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษัิทฯ สำมำรถเก็บรวบรวม ใช ้

และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลเหลำ่นีไ้ด ้

 ขอ้มูลอืน่ เชน่ กำรบันทกึภำพ เสยีง และ/หรอืภำพเคลือ่นไหวในกำรสมัมนำ กำรประชมุ กำรอบรม กำรสมันำ

กำร กำรจัดกจิกรรม ตำ่ง ๆ ทีจ่ัดโดยบรษัิทฯ เป็นตน้  

 ขอ้มลูอืน่ใดทีถ่อืวำ่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลภำยใต ้พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฯ 

 

วตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงคห์ลำยประกำร ซึง่รวมถงึแตไ่ม่

จ ำกดัเฉพำะวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้ 

1. กำรปฏบิตัติำมสญัญำ หรอืเงือ่นไขใด ๆ ระหวำ่งบรษิทัฯ กบัเจำ้ของขอ้มูล ในกำรท ำสัญญำจำ้งงำน หรอื

สญัญำอืน่ใด เชน่ สญัญำฝึกงำน (ถำ้ม)ี หรอืกำรด ำเนนิกำรตำมค ำขอ หรอืกำรสมัครงำนของเจำ้ของขอ้มูลทีไ่ด ้

แจง้ตอ่บรษัิทฯ ไวก้อ่นเขำ้ท ำสญัญำ หรอืทีไ่ดร้ะบไุวใ้นใบสมัครงำน เชน่  



 

- กำรยนืยันตัวบคุคลและกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบขอ้เท็จจรงิของเจำ้ของขอ้มูลซึง่เกีย่วกับกำรสมัครงำนกบั

บรษัิทฯ หรอืกำรสอบขอ้เขยีน กำรสมัภำษณ์ รวมถงึกำรจำ่ยเงนิเดอืน คำ่จำ้ง หรอืผลตอบแทนอืน่ กำรจัด

ใหม้สีวสัดกิำรหรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

- กำรท ำสญัญำจำ้งงำน กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรจัดท ำเงนิเดอืน คำ่จำ้ง สวสัดกิำร และผลประโยชนอ์ืน่  

- สนับสนุนกำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรของบรษัิทฯ เชน่ กำรก ำกับตรวจสอบ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กำรจัดฝึกอบรม และโปรแกรมพัฒนำควำมรูข้องพนักงำน กำรจัดท ำทะเบยีนพนักงำน 

- เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดทีจ่ ำเป็นตอ่กำรจำ้งงำนตำมวัตถปุระสงคด์งักลำ่วในขอ้นี้ 

 

2. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งในฐำนะนำยจำ้ง หรอืฐำนะอืน่ เชน่ 

- กำรจัดท ำขอ้มูลทำงภำษี กำรป้องกันและตรวจจับควำมผิดปกตขิองธุรกรรมที่น ำไปสู่กจิกรรมที่ผิด

กฎหมำยหรือธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย กำรรำยงำนขอ้มูลต่อกรมสรรพำกร กำรรำยงำนขอ้มูลส่วน

บคุคลตอ่หน่วยงำนรำชกำรหรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูล เป็นตน้ 

 

3. เพือ่ประโยชนอ์นัชอบดว้ยกฎหมำย ตำมควำมจ ำเป็นของบรษิทัฯ หรอืของบุคคลหรอืนติบิุคคลอืน่ เชน่  

-      กำรเฝ้ำระวงัและป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรทจุรติ หรอืกำรกระท ำทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมำย 

- กำรป้องกนัหรอืระงับอนัตรำยตอ่ชวีติ ร่ำงกำย และสขุภำพ เชน่ เพือ่ตดิตอ่ทำ่นเมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ 

- กำรบันทกึภำพ เสยีง ของเจำ้ของขอ้มูล หรือผูท้ี่มำปฏิบัตงิำน สมัครงำน หรือด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับกำรสมัครงำน หรือปฏบิัตงิำน ณ ส ำนักงำนของบรษัิทฯ ลงบน CCTV รวมถงึ กำรแลกบัตร

กอ่นเขำ้อำคำร เพือ่กำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบรเิวณอำคำรหรอืพืน้ทีข่องบรษัิทฯ  

- กำรบันทกึภำพ เสยีง และ/หรอืภำพเคลือ่นไหวในกำรสมัมนำ กำรประชมุ กำรอบรม กำรจัดกจิกรรมตำ่งๆ

ทีจ่ัดโดยบรษัิทฯ  

- กำรบรหิำรควำมเสีย่ง/กำรก ำกับตรวจสอบ/กำรบรหิำรจัดกำรภำยในองคก์ร/กำรสอบสวนทำงวนัิย รวมถงึ

กำรสง่ตอ่ไปยังบรษัิทในเครอื เพือ่กำรดงักลำ่วภำยใตป้ระกำศควำมเป็นสว่นตวันี ้

- กำรตรวจสอบกำรรับสง่อเีมลหรอืกำรใชอ้นิเตอรเ์น็ตของเจำ้ของขอ้มูลในฐำนะพนักงำน เพือ่ป้องกันกำร

เปิดเผยขอ้มลูลบัของบรษัิทฯ ตอ่บคุคลภำยนอก 

- กำรวเิครำะหข์อ้มูล วจิัย สถติ ิส ำรวจควำมคดิเห็น กำรจัดกจิกรรมหรือเขำ้ร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ทัง้ภำยใน

องคก์รและภำยนอกองคก์รเพือ่ประโยชน์และกำรพัฒนำองคก์ร หรอืพัฒนำงำนดำ้นทรัพยำกรบคุคลของ

บรษัิทฯ  

- กำรตดิต่อสือ่สำรเพื่อจัดใหม้ีสวัสดกิำรนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรตดิต่อสือ่สำรทำง

กำรตลำด กำรเสนอขอ้เสนอพเิศษ เอกสำรสง่เสรมิกำรขำยทีเ่กีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิำรของบรษัิทฯ 

และ/หรอืบคุคลภำยนอก  

- กำรปฏบิัตติำมภำระหนำ้ทีข่องบริษัทฯ ภำยใตส้ัญญำใดๆ ทีบ่ริษัทฯ เป็นคู่สัญญำหรือทีบ่ริษัทฯ มีนิติ

สัมพันธ์ดว้ย เช่น เปิดเผยขอ้มูลให  ้Tokyo Century Corporation เพื่อกำรพิจำณำรับสมัครงำนของ

ผูส้มัครงำน หรอืพนักงำน เป็นตน้ 

- กำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของกรรมกำร ผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทน ตัวแทน 

พนักงำน ในกรณีทีเ่จำ้ของขอ้มลู ผูต้ดิตอ่ คูส่ญัญำ หรอืผูท้ีม่นีติสิมัพันธก์บับรษัิทฯ เป็นนติบิคุคล 

 



 

4. กำรจดัท ำเอกสำรประวตัศิำสตรห์รอืจดหมำยเหตุเพือ่ประโยชนส์ำธำรณะ หรอืทีเ่กีย่วกบักำรศกึษำวจิยั

หรอืสถติ ิ

 

5. กำรป้องกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชวีติ รำ่งกำย หรอืสขุภำพของบุคคล  

 

6. เป็นกำรจ ำเป็นเพือ่ประโยชนต์่อสำธำรณะของบรษิทัฯ หรอืกำรปฏบิตัหินำ้ทีใ่นกำรใชอ้ ำนำจรฐัทีไ่ด้

มอบหมำยใหแ้กบ่รษิทั เชน่  

- กำรขอขอ้มลูจำกกลุม่บคุคลเสีย่งตอ่โรคตดิตอ่หรอืโรคระบำด 

 

7. วตัถปุระสงคท์ีต่อ้งไดร้บัควำมยนิยอมของเจำ้ของขอ้มูล  

- เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุลทีอ่อ่นไหวเทำ่ทีจ่ ำเป็น  
- เพื่อด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรว่ำจำ้งงำน เชน่ กำรตรวจสอบและพสิจูน์ตัวตน กำรตรวจสอบคุณสมบัตขิอง

เจำ้ของขอ้มูลสว่นบคุคล เพือ่กำรพจิำรณำคัดเลอืกบคุคลเขำ้ท ำงำน และ/หรอืเพือ่ท ำสญัญำจำ้งงำนกับ

บรษัิทฯ เชน่ กำรตรวจสขุภำพกอ่นเขำ้ท ำงำน กำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรรม 

- เพือ่กำรตดิตอ่สือ่สำรทำงกำรตลำด กำรเสนอขอ้เสนอพเิศษ เอกสำรสง่เสรมิกำรขำยทีเ่กีย่วกับผลติภัณฑ์

และบรกิำรของบรษัิทฯ และบคุคลภำยนอกซึง่บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถอำศัยหลักเกณฑห์รอืฐำนทำงกฎหมำย

อืน่ได ้

- เพือ่พจิำรณำอนุมัตวินัลำอปุสมบท ลำพธิฮีจัญ ์กำรจัดเตรยีมอำหำร และกำรประกอบพธิกีรรมทำงศำสนำ

กรณีเสยีชวีติ เป็นตน้ 

 

 ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไม่สำมำรถพจิำรณำทำ่นเพือ่บรรจเุป็นพนักงำนหรอืไมส่ำมำรถท ำสญัญำจำ้งงำนกับทำ่นได ้

หำกบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลของทำ่นเมือ่มกีำรรอ้งขอ ซึง่ขอ้มลูเหลำ่นัน้จ ำเป็นตอ่กำรพจิำรณำ

คดัเลอืกบคุคลเขำ้ท ำงำน และ/หรอืเพือ่ท ำสญัญำจำ้งงำน หรอืจ ำเป็นตอ่กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืกฎเกณฑ ์

 

กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทฯ รวมถงึพนักงำน ตัวแทนของบรษัิทฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของทำ่นตำมวัตถุประสงคท์ีร่ะบขุำ้งตน้ แก่

บคุคล และ/หรอืนติบิคุคลอืน่ ทัง้ทีต่ัง้อยูท่ัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

 บมจ.ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป  

 Tokyo Century Corporation  

 บรษัิทในเครอื ไดแ้ก ่ 

- บรษัิทในเครอืภำยใต ้บมจ.ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป ไดแ้ก ่บมจ.ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป บมจ.ธนำคำรทสิ

โก/้บล.ทสิโก/้บลจ.ทสิโก/้บจก.ทสิโก ้อนิชวัรันส ์โซลชูัน่/บจก.ทสิโก ้อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย/ีบจก.

ไฮเวย/์บจก.ออล-เวยส์/ บจก. เอชทซี ีลสีซิง่)  

- บรษัิทในเครอืภำยใต ้Tokyo Century Corporation โดยสำมำรถตรวจสอบรำยชือ่ดงักลำ่วไดท้ีเ่ว็บไซต์

ของบรษัิทไดท้ี ่https//www.tokyocentury.co.jp/en/network/ 

- บริษัทในเครืออืน่ใด ทีอ่ำจมีกำรจัดตัง้ขึน้ในอนำคตภำยใต ้บมจ.ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป และ Tokyo 

Century Corporation  



 

 

 บรษัิท ขอ้มูลเครดติแห่งชำต ิจ ำกัด และบรษัิทขอ้มูลเครดติ รวมถงึสมำชกิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบ

ธรุกจิขอ้มลูเครดติ 

 บคุคลภำยนอกตำมทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู 

 ผูรั้บมอบอ ำนำจ ผูรั้บมอบอ ำนำจชว่ง หรอืตวัแทนของเจำ้ของขอ้มลูทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำย 

 ผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก (Outsource/ Service Provider) ทีบ่รษัิทฯ เป็นคูส่ญัญำ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

 ผูส้นใจจะรับโอนหรือผูรั้บโอนกจิกำร หรือผูรั้บโอนสทิธเิรียกรอ้งจำกบริษัทฯ รวมถงึ กรรมกำร พนักงำน 

ตวัแทน หรอืทีป่รกึษำของบรษัิทเหลำ่นัน้  

 หน่วยงำนรำชกำร หรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูล และ/หรอืหน่วยงำนอืน่ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 บุคคลอื่นใดที่มีสัญญำกับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ หรือที่บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์ดว้ย ซึ่ง 

บรษัิทฯ มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลเพือ่กำรพัฒนำองคก์รของบรษัิทฯ และ/หรอืประโยชน์

ในดำ้นทรัพยำกรสว่นบคุคล และ/หรอืกำรด ำเนนิงำนตำมปกตขิองบรษัิทฯ  

 บุคคลอืน่ใดทีร่อ้งขอใหบ้รษัิทฯ รับรองขอ้มูลของท่ำน เชน่ บุคคลทีอ่ำจเป็นนำยจำ้งใหม่ของท่ำน สถำบัน

กำรเงนิในกรณีทีท่ำ่นเขำ้ท ำหรอืมคี ำขอเพือ่ท ำสญัญำสนิเชือ่กบัสถำบนักำรเงนิดงักลำ่ว เป็นตน้  

 บคุคลใดทีท่ำ่นมสีญัญำหรอืควำมสมัพันธเ์กีย่วกับธรุกรรมร่วมกนั   

 

สทิธขิองเจำ้ของขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

ตำมทีพ่รบ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลและกฎเกณฑ ์ซึง่เกีย่วขอ้งกับกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลก ำหนดไว ้เจำ้ของ

ขอ้มลูมสีทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้

1. สทิธใินกำรถอนควำมยนิยอม  

 เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธเิพกิถอนควำมยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก่บรษัิทฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล

สว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มูลเมือ่ใดก็ไดต้ำมขัน้ตอนและวธิกีำรทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด เวน้แตก่ำรเพกิถอนควำมยนิยอมจะมี

ขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรอืสญัญำทีใ่หป้ระโยชนแ์กเ่จำ้ของขอ้มลู  

 ทัง้นี้ กำรถอนควำมยนิยอมดังกล่ำวจะไม่สง่ผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล

ของเจำ้ของขอ้มูลทีไ่ดใ้หค้วำมยนิยอมไปแลว้โดยชอบก่อนกำรถอนควำมยนิยอมดังกล่ำว แต่อำจสง่ผลกระทบต่อ

เจำ้ของขอ้มูลในกำรสมัครงำน สทิธปิระโยชน์ในดำ้นสวัสดกิำร หรอืประโยชน์อืน่ใดในกำรท ำงำน หรอืไม่ไดรั้บขอ้มูล

อนัเป็นประโยชนแ์กท่ำ่น ภำยหลงัจำกกำรถอนควำมยนิยอม เชน่ ทำ่นจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน ์โปรโมชัน่หรอืขอ้เสนอ

ใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิทธิสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนบริษัทฯ หรือไม่ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ท่ำน  

เป็นตน้ เพือ่ประโยชนข์องทำ่น จงึควรศกึษำและสอบถำมถงึผลกระทบกอ่นเพกิถอนควำมยนิยอม 

 

2. สทิธใินกำรเขำ้ถงึและขอรบัส ำเนำขอ้มูลสว่นบุคคล  

 เจำ้ของขอ้มูลมีส ิทธิขอทรำบและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของ 

บรษัิทฯ หรอืขอใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูทีเ่จำ้ของขอ้มูลไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมได ้

 

 



 

3. สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง  

 เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธขิอใหบ้รษัิทฯ ด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อใหข้อ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กดิ

ควำมเขำ้ใจผดิ 

 

4. สทิธใินกำรขอรบัหรอืขอใหส้ง่หรอืโอนยำ้ยขอ้มูลสว่นบุคคล  

 เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธขิอรับขอ้มลูทีเ่กีย่วกับตนเองจำกบรษัิทฯ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ไดท้ ำใหข้อ้มูลนัน้อยู่ในรูปแบบที่

สำมำรถอ่ำน หรือใชง้ำนโดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมอื หรืออุปกรณ์ทีท่ ำงำนไดโ้ดยอัตโนมัตแิละสำมำรถใช ้และ/หรือ

เปิดเผยไดด้ว้ยวิธีกำรอัตโนมัติ รวมถึงสทิธิในกำรขอใหส้่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยัง 

ผูค้วบคมุขอ้มูลบคุคลอืน่เมือ่สำมำรถท ำไดด้ว้ยวธิกีำรอัตโนมัต ิและสทิธขิอรับขอ้มูลสว่นบคุคลทีบ่รษัิทฯ สง่หรอืโอน

ขอ้มูลสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มูลในรูปแบบดังกลำ่วไปยังผูค้วบคมุขอ้มูลอืน่โดยตรง เวน้แตไ่ม่สำมำรถด ำเนนิกำรได ้

เพรำะเหตทุำงเทคนคิ หรอืบรษัิทฯ มเีหตใุนกำรปฏเิสธค ำขอของทำ่นโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

 ทัง้นี้ ขอ้มูลสว่นบคุคลขำ้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่จำ้ของขอ้มูลไดใ้หค้วำมยนิยอมแก่บรษัิทฯ ในกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษัิทฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยเพื่อกำร

ปฏบิตัติำมสญัญำจำ้งงำนระหวำ่งเจำ้ของขอ้มูลกับบรษัิทฯ หรอืกำรด ำเนนิกำรตำมค ำขอหรอืกำรสมัครงำนของเจำ้ของ

ขอ้มลู หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ตำมทีผู่ม้อี ำนำจตำมกฎหมำยก ำหนด 

 

5. สทิธใินกำรขอลบขอ้มูลสว่นบุคคล  

 เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธขิอใหบ้รษัิทฯ ลบ หรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มูลสว่นบคุคลของตนเองเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถ

ระบตุวับคุคลได ้ในกรณีทีเ่จำ้ของขอ้มูลเชือ่วำ่ขอ้มูลสว่นบคุคลของตนเองนัน้ถูกเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยโดย

ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเห็นวำ่บรษัิทฯ หมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวัตถุประสงค์ทีเ่กีย่วขอ้ง

ตำมประกำศควำมเป็นสว่นตัวฉบับนี้ หรอืเมือ่เจำ้ของขอ้มูลไดใ้ชส้ทิธขิอถอนควำมยนิยอมหรือใชส้ทิธขิอคัดคำ้นกำร

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

6. สทิธใินกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของทำ่นเป็นกำรช ัว่ครำว  

 เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธขิอใหร้ะงับกำรใชข้อ้มูลสว่นบคุคลของตนเองเป็นกำรชั่วครำว ในกรณีทีบ่รษัิทฯ อยู่ระหว่ำง

ตรวจสอบตำมค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิองเจำ้ของขอ้มูลในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกำรใชส้ทิธขิอคัดคำ้นกำร

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  

 นอกจำกนี้ เจำ้ของขอ้มูลยังมีสทิธขิอใหบ้รษัิทฯ ระงับกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของตนแทนกำรลบหรือท ำลำย

ขอ้มูลสว่นบุคคลในกรณีทีบ่รษัิทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือในกรณีทีบ่รษัิทฯ 

หมดควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลแตเ่จำ้ของขอ้มูลมคีวำมจ ำเป็นตอ้งขอใหบ้รษัิทฯ เก็บ

รักษำไวเ้พือ่ใชใ้นกำรกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏบิัตติำมหรอืกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำร

ยกขึน้ตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 

 

7. สทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล  

 เจำ้ของขอ้มลูมสีทิธคิดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีทีก่ำรเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลเป็นไปเพือ่กำรด ำเนนิกำรภำยใตฐ้ำนประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย หรอื

เพือ่กำรปฏบิตัหินำ้ทีใ่นกำรด ำเนนิภำรกจิเพือ่ประโยชน์สำธำรณะของบรษัิทฯ หรอืเพือ่กำรปฏบิตัหินำ้ทีใ่นกำรใชอ้ ำนำจ

รัฐทีไ่ดม้อบใหแ้กบ่รษัิทฯ   



 

 กรณีทีก่ำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคเ์กีย่วกับกำรตลำดแบบตรง

กรณีทีก่ำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคเ์กี่ยวกับกำรศกึษำวจัิยทำง

วทิยำศำสตร ์ประวตัศิำสตร ์หรอืสถติ ิเวน้แตเ่ป็นกรณีจ ำเป็นเพือ่กำรด ำเนนิภำรกจิเพือ่ประโยชนส์ำธำรณะของบรษัิทฯ  

 

8. สทิธใินกำรยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีน  

 เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธยิืน่เรือ่งรอ้งเรยีนไปยังคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลในกรณีทีท่ำ่นเชือ่ว่ำบรษัิทฯ ท ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของ

ทำ่นโดยไมช่อบดว้ยกฎหมำยหรอืไม่สอดคลอ้งกับพรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

 กำรใชส้ทิธขิองเจำ้ของขอ้มูลดังกล่ำวขำ้งตน้อำจถูกจ ำกัดภำยใตก้ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และมบีำงกรณีที่มีเหตุ

จ ำเป็นทีบ่ริษัทฯ อำจปฏเิสธหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอใชส้ทิธขิำ้งตน้ของท่ำนได ้ เช่น ตอ้งปฏบิัตติำม

กฎหมำยหรอืค ำสัง่ศำล เพือ่ประโยชนส์ำธำรณะ กำรใชส้ทิธอิำจละเมดิสทิธหิรอืเสรภีำพของบคุคลอืน่ เป็นตน้  

ระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลสว่นบคุคลของท่ำนไวใ้นระหวำ่งทีท่ำ่นยังคงมนีิตสิมัพันธใ์นกำรสมัครงำน และหรอืกำรท ำ

สญัญำจำ้งงำนกับบรษัิทฯ หรอืตำมระยะเวลำทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหบ้รรลวุัตถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งในประกำศควำมเป็นสว่นตัว

ฉบับนี้และในกรณีทีเ่จำ้ของขอ้มูลยุตคิวำมสมัพันธก์ับบรษัิทฯ ไปแลว้ บรษัิทฯ จะจัดเก็บขอ้มูลสว่นบคุคลของเจำ้ของ

ขอ้มูลตำมระยะเวลำทีจ่ ำเป็นตำมอำยุควำม หรือระยะเวลำทีก่ฎหมำยก ำหนดหรืออนุญำตไว ้และตำมนโยบำย หรือ

ขอ้ก ำหนดภำยในของบรษัิทฯ เชน่ สญัญำจำ้งงำน บรษัิทฯ จะจัดเก็บไวเ้พือ่วัตถุประสงคใ์นกำรพสิจูน์ตรวจสอบกรณีที่

อำจเกดิขอ้พพิำทในคดแีรงงำน ภำยในอำยุควำมตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยจะจัดเก็บไวเ้ป็นระยะเวลำไม่เกนิ 10 ปี 

นับแตส่ญัญำจำ้งงำนสิน้สดุลง เป็นตน้ และเมือ่ส ิน้สดุระยะเวลำกำรเก็บรักษำแลว้บรษัิทฯ จะท ำกำรท ำลำยขอ้มูลสว่น

บคุคลดงักลำ่ว  
 

ทัง้นี้ บริษัทฯ จะลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อสิน้สุดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ หรือเมื่อบริษัทฯ ตอ้ง

ด ำเนนิกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลตำมค ำขอใชส้ทิธขิองทำ่น  

 

กำรรกัษำควำมปลอดภยั 

บรษัิทฯ มกีำรก ำหนดนโยบำย คูม่อืและมำตรฐำนขัน้ต ำ่ในกำรจัดกำรขอ้มูลสว่นบคุคลของเจำ้ของขอ้มลู เชน่ มำตรฐำน

ควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่ป้องกนักำรเขำ้ถงึขอ้มลูของทำ่นโดยมไิดรั้บอนุญำตหรอืกำรละเมดิ

ขอ้มูลสว่นบุคคล และบรษัิทฯ ไดม้กีำรปรับปรุงนโยบำย คู่มอืและมำตรฐำนขัน้ต ่ำดังกล่ำวเป็นระยะ ๆ ตำมเกณฑท์ี่

กฎหมำยก ำหนด  

 

กำรสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตำ่งประเทศ 

บรษัิทฯ อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งสง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของท่ำนไปยังผูรั้บขอ้มูลอืน่ทีอ่ยู่ตำ่งประเทศ เชน่ Tokyo 

Century Corporation หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปเก็บไวบ้น server/cloud ในประเทศตำ่งๆ เพือ่เก็บขอ้มลูในประเทศ

ตำ่งๆ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งสง่หรอืโอนขอ้มูลสว่นบคุคลไปยังประเทศทีม่มีำตรฐำนกำรจัดกำรขอ้มูลสว่น



 

บคุคลต ำ่กวำ่ประเทศไทย บรษัิทฯจะด ำเนนิมำตรกำรตำมขัน้ตอนและมำตรกำรต่ำงๆ เพือ่ใหเ้จำ้ของขอ้มูลมั่นใจไดว้่ำ

ขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำนจะถูกสง่หรือโอนอย่ำงปลอดภัยและบุคคลทีรั่บโอนขอ้มูลนัน้มมีำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลทีเ่หมำะสม และกำรสง่หรอืโอนขอ้มลูนัน้เป็นไปตำมทีพ่รบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนด 

หมำยเหต:ุ บรษัิทฯ อำจมกีำรสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่ยไปยัง Tokyo Century Corporation ซึง่อยู่

ตำ่งประเทศ  โดยทำ่นสำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

บรษัิทดงักลำ่ว ตำมประกำศควำมเป็นสว่นตวั ไดท้ี ่

https://www.tokyocentury.co.jp/en/csr/governance/privacy.html 

 

กำรเก็บรวบรวมใชข้อ้มลูสว่นบคุคลตำมวตัถปุระสงคเ์ดมิ 

บริษัทฯ มีสทิธใินกำรเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลที่บริษัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวันที ่

พรบ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลมผีลใช ้

บังคับ ต่อไปตำมวัตถุประสงคเ์ดมิ หำกเจำ้ของขอ้มูลไม่ประสงคท์ีจ่ะใหบ้รษัิทฯ เก็บรวมรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคล

ดงักลำ่วตอ่ไป เจำ้ของขอ้มลูสำมำรถแจง้บรษัิทฯ เพือ่ขอถอนควำมยนิยอมของทำ่นเมือ่ใดก็ได ้

 

กำรเปลีย่นแปลงประกำศควำมเป็นสว่นตวั  

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเตมิประกำศควำมเป็นส่วนตัวนี้เป็นครัง้ครำว โดยบริษัทฯ 

จะแจง้ประกำศควำมเป็นสว่นตวัฉบับปัจจบุนัใหท้ำ่นทรำบไวท้ีเ่ว็บไซตบ์รษัิทฯ  

 

ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ 

หำกเจำ้ของขอ้มูลตอ้งกำรตดิตอ่ หรอืมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ เกีย่วกับประกำศควำมเป็น

สว่นตวัฉบบันี ้สำมำรถตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้ี ่Email : DPO_office@tisco.co.th 

 

หำกเจำ้ของขอ้มูลตอ้งกำรขอใชส้ทิธิตำม พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ โปรดตดิต่อที่  

Email : Webmaster@tisco.co.th หรอื TISCO Contact Center โทร. 02-0806000 หรอื 02-6336000  
 

 

 

 

ฉบบัปรับปรุงลำ่สดุมถินุำยน 2565 

 

https://www.tokyocentury.co.jp/en/csr/governance/privacy.html

