
 

บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จาํกัด 

คาํประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

บริษัทโตเซน อินดสัเตรียล จาํกดั (“บรษิัท”)  ตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูอืนเกียวกับท่าน (รวม

เรียกว่า “ขอ้มูล”) และมีความมุ่งมันทีจะรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลรวมทังความเป็นส่วนตัวของท่าน เพือใหท้่าน

สามารถเชือมนัไดว้่า บริษัทมีความโปรง่ใสและความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มลูของคุณตาม

พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง บริษัทจึงไดจ้ัดทาํประกาศการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพือชีแจงใหท้่านไดท้ราบถึงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลของท่าน 

หรือการโอนขอ้มลูดงักล่าวของบรษัิท ซงึมีใจความสาํคญัโดยสงัเขป ดงันี 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบคุคล หมายถึง ขอ้มลูเกียวกับบคุคลธรรมดา (Personal Data) ซงึทาํใหส้ามารถระบตุวับคุคลนนัไดไ้ม่ว่า

ทางตรง หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ข้อมูลส่วนบคุคลทมีีความออ่นไหว หมายถงึ ขอ้มลูส่วนบคุคลเกียวกับเชือชาต ิเผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเชือในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพ

แรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนวิมือ การสแกนใบหนา้ เป็นตน้) หรือขอ้มลูอืนใดซงึกระทบ

ต่อเจา้ของ ขอ้มลูส่วนบคุคลในทาํนองเดียวกนัตามทีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศกาํหนด 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทบีริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัท อาจเก็บรวบรวมหรือไดม้าซงึขอ้มลูดงัต่อไปนี   

1. ขอ้มูลรายละเอียดเกียวกับตวัท่าน หรือขอ้มูลทีใชใ้นการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน เช่น ชือ-นามสกุล เพศ วัน

เดือนปีเกิด ขอ้มลูบนบตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง  ภาพถ่ายเป็นตน้ 

2. ขอ้มลูสาํหรบัการติดต่อ เช่น ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ชือผูใ้ชง้านในสงัคมออนไลน ์ เช่น Line ID, Facebook ID 

3. ขอ้มลูการทาํงาน เช่น อาชีพ ตาํแหน่ง สถานทีทาํงาน 

4. ขอ้มลูทเีกียวกบัการรกัษาความปลอดภยั เช่น ขอ้มลูจากกลอ้งวงจรปิด 

5. ขอ้มูลเกียวกับการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร ์

(Browser) และคกุกี (Cookies) ประวตัิการสนทนาในแอปพลิเคชนัต่าง ๆ 

6. ขอ้มลูดา้นการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร และขอ้มลูการเรียกชาํระเงิน 

7. ขอ้มลูอืนๆ ทที่านไดใ้หไ้วเ้มอืท่านติดต่อ หรือรว่มกิจกรรมกบับรษิัท 

 

แหล่งทมีาของข้อมูลส่วนบุคคลท ีบริษทัเก็บรวบรวม 

บริษัท เก็บรวบรวมหรือไดม้าซงึขอ้มลูส่วนบคุคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี  

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีบริษัท เก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลโดยตรง จากขนัตอนการใหบ้รกิารดงันี 



 

- ขนัตอนการสมคัรใชบ้รกิาร หรือขนัตอนการยนืคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิต่างๆ กับบรษิัท เช่น ขนัตอนการซอืขาย ลงนาม

ในขอ้ตกลงการซอืขาย การขอเปิดวงเงินเครดิต  

- จากการทาํแบบสาํรวจการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของบรษิัท หรือการโตต้อบทาง email หรือช่องทางการสือสาร

อืนๆ ระหว่างท่านและบรษิัท 

2. ขอ้มลูทบีริษัท เก็บรวบรวมจากการทีเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเขา้ใชง้านเว็บไซต ์เช่น การติดตามพฤติกรรมการใชง้าน

เว็บไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบรกิารของบรษัิท ดว้ยการใชค้กุกี (Cookies) หรือจากซอฟตแ์วรบ์นอปุกรณข์องเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบคุคล เป็นตน้ 

3. บริษัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีเปิดเผยต่อสาธารณะ และ/หรือ จากบคุคลอืนซงึในกรณีดงักล่าวบรษิัท

จะปฎิบตัิตาม พ.ร.บ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฯ อย่างเครง่ครดั 

 

วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โดยวตัถปุระสงคท์รีะบไุวด้งัต่อไปนี 

1. เพือประโยชนใ์นการจดัหาหรือจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์การใหห้รือรบับรกิารในรูปแบบต่าง ๆ 

2. เพือการทาํธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาของบรษิัทฯ 

3. เพือเก็บรกัษาและปรบัปรุงขอ้มลูอนัเกียวกับท่าน รวมทงัเอกสารทีมีการกล่าวอา้งถึงท่าน 

4. จดัทาํบนัทึกรายการการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามทกีฎหมายกาํหนด 

5. เพือการวิเคราะหแ์ละติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต ์และวัตถุประสงคใ์นการตรวจสอบยอ้นหลังในกรณีทีเกิด

ปัญหาการใชง้าน 

6. การยืนยนัตวัตน พิสจูนต์วัตนและตรวจสอบขอ้มลูเมอืท่าน ติดต่อกบับรษัิท 

7. เพือวตัถปุระสงคใ์นการควบคุมการเขา้ถึง การป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวติ รา่งกาย หรือสขุภาพของทา่นหรือ

บุคคลอืน  

 

ทงันีหากภายหลงัมีการเปลียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ และ

ดาํเนินการอืนใดตามทีกฎหมายกาํหนด รวมถึงจดัใหม้ีบนัทึกการแกไ้ขเพมิเติมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าทีจาํเป็นตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษัทจะขอความยินยอม 

โดยชดัแจง้จากท่านก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี  

บริษัทสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม 

1.  เพือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท และของบุคคลอนื ซึงประโยชนด์งักล่าวมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกว่า

สิทธิขนัพืนฐานในขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

2. เพือป้องกัน หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

3. เพือปฏิบตัิตามสญัญา หรือดาํเนินการอนัเป็นความจาํเป็นต่อการเขา้ทาํสญัญาซงึท่านเป็นคู่สญัญากบับรษิัท  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลทีมีความอ่อนไหว บรษัิทจะตอ้งขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านกอ่นหรือในขณะเกบ็

รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลทีมีความอ่อนไหวดงักล่าว ตามหลกัเกณฑท์บีริษัทกาํหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 



 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของของผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ และคนเสมือนไรค้วามสามารถ บรษัิทไดค้าํนึงถึงการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลดงักล่าวอย่างสงูสดุตามหลกัเกณฑท์บีริษัทกาํหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเท่าทจีาํเป็น ใหแ้ก่หน่วยงานหรือบคุคลภายนอก เช่น 

1. บริษัทในกลุ่มโตเซนในต่างประเทศ (Tozen Group) 

2. ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเก็บขอ้มลู เช่น คลาวด ์(Cloud Service Vendor) ในตา่งประเทศและ เครืองแม่ขา่ยของกลุ่ม

บริษัทโตเซน ทปีระเทศญีปุ่ น 

3. หน่วยงานของรฐัซงึมีอาํนาจหนา้ทตีามกฎหมาย เช่น สาํนกังานประกนัสงัคม กรมสรรพากร กรมบงัคบัคด ีศาล 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิกรมการกงสลุ  

 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในบางกรณี บริษัท อาจจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดาํเนินการเพือให้

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล  

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจาํเป็นเพือวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึงไดร้ะบุไวใ้นคาํประกาศฉบับนี ตามหลกัเกณฑท์ีใชก้าํหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาที

บริษัท ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจาํเป็นเพือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุ

ความทางกฎหมาย เพือการก่อตังสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย หรือการยกขึนต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือเพือเหตอุนืตามนโยบายและขอ้กาํหนดภายในของบรษัิท 

 

ในกรณีทีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษัท จะเก็บรกัษาข้อมลูไวต้ามระยะเวลาที

อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทวัไปสงูสดุ  ปี) 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการดาํเนินการ ดงัต่อไปน ี

1. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล (right of access): ท่านมีสิทธใินการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านและขอให้

บริษัท ทาํสาํเนาขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน รวมถึงขอใหเ้ราเปิดเผยการไดม้าซงึขอ้มลูส่วนบคุคลทที่านไม่ได้

ใหค้วามยินยอมต่อบริษัทได ้

2. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง (right to rectification): ท่านมีสิทธใินการขอใหบ้ริษัทแกไ้ขขอ้มลูทีไม่

ถกูตอ้ง หรือ เพิมเติมขอ้มลูทไีม่สมบรูณ ์

3. สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบคุคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัททาํการลบขอ้มลูของท่านดว้ยเหตุ

บาง ประการได ้



 

4. สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธใินการระงบัการใชข้อ้มลู 

ส่วนบคุคลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้

5. สิทธิในการคดัคานการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคดัคานการประมวลผล 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตบุางประการได ้

6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ 

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทีทา่นไดใ้หค้วามยินยอมกบัเราได ้ตลอดระยะเวลาทขีอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอยูก่บั

บริษัท 

7. สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคลของ 

ท่านทที่านใหไ้วก้บับรษิัทไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอืน หรือ ตวัท่านเองดว้ยเหตบุางประการได ้

 

ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท ีDPO/เจา้หนา้ทีฝ่ายของเราได ้เพือดาํเนินการยนืคาํรอ้งขอดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้

ได ้(รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหวัขอ้ “ช่องทางการติดต่อ” ดา้นล่างนี) ทงัน ีท่านไม่จาํเป็นตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายใดๆ ใน

การดาํเนินตามสิทธิขา้งตน้ โดยเราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํรอ้งของทา่นภายใน 30 วนันบัแตว่นัทเีรา

ไดร้บัคาํรอ้งขอดงักลา่ว 

 

การเปลยีนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะทาํการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นประจาํเพือใหส้อดคลองกบัแนวปฏิบติั และ กฎหมาย 

ขอ้บงัคบัทเีกียวของ ทงัน ีหากมีการเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบดว้ยการ update 

ขอ้มลูลงใน website ของบรษัิทโดยเร็วทสีดุ 

 

ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน โปรดติดต่อ

บริษัท ไดต้ามช่องทางดงัต่อไปน ี

 

ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Controller) 

บรษิัท โตเซน อินดสัเตรียล จาํกดั 

สถานทีติดต่อ: /  อาคารสิรนิรตัน ์ชนั  ถนนพระรามสี แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ช่องทางการติดต่อ: เบอรโ์ทร -   

 

เจา้หนา้ทคีุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Protection Officer: DPO) 

สถานทีติดต่อ: /  อาคารสิรนิรตัน ์ชนั  ถนนพระรามสี แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ช่องทางการติดต่อ: pdpa.ti@tozen.com 

 

 

(update 18-May-2022) 

 


