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แบบแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้มาติดต่อ  
บุคคลภายนอกทีเ่ข้ามาบริเวณพืน้ทีป่ฏิบัติงานของบริษัทและเย่ียมชมเว็บไซตข์องบริษัท  

 

การประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

1. ข้อมูลสว่นบุคคลทีมี่การเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 

บรษิัทจะท าการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มผูม้าตดิต่อ บคุคลภายนอกที่เขา้มาบรเิวณพืน้ท่ี
ปฏิบตัิงานของบรษิัท และบคุคลที่เขา้ใชเ้ว็บไซตข์องบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

ขอ้มลูส่วนบคุคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งงาน ที่อยู่ วนัเดอืนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล รูปถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจาก
การบนัทึกวดีีโอและกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ขอ้มลูบนบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง ลายมือชื่อ ขอ้มลูเก่ียวกบัรถยนต ์
เช่น เลขทะเบยีน ยี่หอ้รุน่ และสีของรถยนต ์เป็นตน้ และขอ้มลูส่วนบคุคลอื่นใดที่ทา่นใหก้บับรษิัท 

ขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มลูสขุภาพเพื่อการคดักรองโรค รวมถงึ COVID-19 ส าหรบัการเขา้เยี่ยมชมหรือเขา้พืน้ท่ี
ส านกังาน/พืน้ท่ีปฏิบตัิการ ขอ้มลูความพิการ ซึ่งบรษิัทไดร้บัความยินยอมจากทา่น หรือมีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตให้
ด าเนินการได ้

หมายเหต ุกรณีมีการขอเอกสารประกอบในการยืนยนัตวับคุคล และมีขอ้มูลส่วนบคุคลอ่อนไหว เช่น เชือ้ชาต ิศาสนา เป็นตน้ ซึ่ง
ขอ้มูลดงักล่าวไมม่ีความจ าเป็นตอ่การด าเนนิงาน ท่านสามารถท าการปกปิดขอ้มูลส่วนบคุคลอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสาร
ใหแ้ก่บริษัทได ้หากท่านไม่ไดท้ าการปกปิดขอ้ความดงักล่าว บริษทัจะขอสงวนสทิธิในการปกปิดขอ้มูลส่วนบคุคลอ่อนไหวบน
เอกสารทีไ่ดร้บัมา โดยจะไม่ถือวา่บริษัทไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลอ่อนไหวจากท่าน 

2. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบคุคล 

บรษิัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากช่องทาง ดงันี ้

2.1 บรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากท่านโดยตรงผ่านการแลกบตัรยืนยนัตวับคุคล กรอกแบบสอบถามเก่ียวกบั
สขุภาพ (หากมี) หรือช่องทางอีเมล โทรศพัท ์โทรสาร จดหมาย ชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส ์การลงทะเบียนหรือใชร้ะบบสารสนเทศของ
บรษิัท รวมถงึการเขา้ใชง้านบนเว็บไซต ์ของบรษิัท 

2.2 บรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นมาจากแหล่งอื่น เช่น บรษิัทหรือผูแ้ทนของผูม้าติดต่อ หรือบคุคลอื่นใด 

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลสว่นบุคคลไปยังต่างประเทศ 
บรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

3.1 เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการตรวจสอบและยืนยนัตวับคุคล กอ่นใหเ้ขา้พืน้ท่ีส านกังานหรือพืน้ที่ปฏิบตัิงาน 
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3.2 เพื่อรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคารหรือสถานท่ีจากการบนัทึกภาพดว้ยระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และ
เพื่อป้องกนัเหตอุนัตรายหรือเหตฉุกุเฉินภายในบรเิวณดงักลา่ว 

3.3 เพื่อความจ าเป็นในการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลกัฐานในการยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตาม
กฎหมาย การปฏิบตัิตามค าสั่งของศาลหรือตามค าสั่งของหน่วยงานราชการท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย 

3.4 เพื่อการตรวจสอบภายในของบรษิัท บรษิัทแม่ บรษิัทใน ด าเนนิการติดตามขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้
เรียกรอ้ง เพื่อป้องกนัการทจุรติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกนัการกระท าผิด หรือการกระท าที่มชิอบดว้ยกฎหมาย 

ส าหรบัขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหว บรษิัทจะเก็บรวบรวม เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัตา่งประเทศ เพื่อ
วตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

1) เพื่อคดักรองโรค รวมถงึประเมนิถึงความเส่ียงที่จะเป็นโรคติดตอ่ก่อนท่ีจะเขา้เยี่ยมชมหรือเขา้พืน้ท่ีส านกังาน/พืน้ท่ี
ปฏิบตัิการ 

2) เพื่อการรายงานตามขัน้ตอนท่ีบรษิัทก าหนด หรือตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลและกฎหมายก าหนด 

4. ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 4.1 การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นโดยทั่วไป บรษิัทด าเนินการภายใตฐ้านทางกฎหมาย 
ดงัต่อไปนี ้

 4.1.1 การปฏิบตัิตามสญัญา หนงัสือว่าจา้งการท างานท่ีท่านเป็นคู่สญัญา หรือเพื่อด าเนินการขัน้ตอนต่าง ๆ 
ตามที่ทา่นรอ้งขอกอ่นจะเขา้ท าสญัญากบับรษิัท 

 4.1.2 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัทหรือบคุคลภายนอก โดยที่ประโยชนด์งักล่าวไม่เกินกว่าสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

 4.1.3 เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 4.1.4 ความยินยอมที่บรษิัทไดร้บัจากทา่นในหนงัสือขอความยินยอมใหเ้ก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บคุคล หรือ 

 4.1.5 ในกรณีอื่นใดที่สามารถท าไดภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

 4.2 เฉพาะในกรณี การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหวของท่าน บรษิัทด าเนนิการภายใตฐ้านทาง
กฎหมาย ดงัต่อไปนี ้
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 4.2.1 ความยินยอมโดยชดัแจง้ของท่าน ที่บรษิัทไดร้บัจากทา่นในหนงัสือขอความยินยอมใหเ้ก็บ รวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

 4.2.2 เป็นการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

 4.2.3 เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชสิ้ทธิเรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

 4.2.4 เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของท่าน หรือ 

 4.2.5 กรณีอื่นใดที่สามารถท าไดภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานทีบ่ริษทัเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน 

บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน (เฉพาะเท่าที่จ  าเป็น) ใหก้บับคุคลหรือหน่วยงานภายนอกตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบไุว้
ในเอกสารแจง้ฯ ฉบบันี ้โดยบคุคลหรือหน่วยงานภายนอกดงักลา่วอาจตัง้อยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ดงัต่อไปนี ้

5.1 บรษิัทแม่ และบรษิัทในเครือ 
บรษิัทอาจแบง่ปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหก้บับรษิัทแม่ บรษิทัในเครือ เพื่อการบรหิารความเส่ียง แลกเปล่ียนขอ้มลูระหว่างกนั 
และการตรวจสอบภายในกลุ่มบรษิัท 

5.2 บคุคลภายนอกซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของบรษิัท 
บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหก้บับคุคลดงักล่าว ไม่ว่าบคุคลนัน้จะท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลหรือผู้
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ตวัอย่างเช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงพยาบาล ผูใ้หบ้รกิารในการจดัท าการส ารวจ (Survey) และวเิคราะหข์อ้มลู ผูใ้หบ้รกิารแปลภาษา เป็นตน้ 

5.3 หน่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้ง 
บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านกบัเจา้หนา้ที่รฐัและหน่วยงานรฐับาล ซึง่มีอ  านาจตามกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้อง
สิทธิของบรษิัท สิทธิของบคุคลอื่น หรือเพื่อประโยชนข์องท่าน เชน่ ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ กรมควบคมุโรค ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ ศาลยตุิธรรม กรมสรรพากร ส านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน และกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ 

5.4 บคุคลหรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ 
บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านแก่บคุคลหรือหน่วยงานภายนอกใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น ตวัอยา่งเช่น ท่ี
ปรกึษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรกึษากฎหมาย ผูต้รวจสอบภายนอก) และหน่วยงานภายนอกที่บรษิัทประสงคจ์ะประชาสมัพนัธ ์ตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
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6. สิทธขิองท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ในฐานะที่ท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ท่านมีสิทธิตามที่ก าหนดไวโ้ดยพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
ทัง้นี ้ท่านสามารถขอใชสิ้ทธิตา่ง ๆ ของท่านไดต้ามช่องทางที่บรษิทั ก าหนดในขอ้ 6. โดยจะสามารถเริ่มใชสิ้ทธิได ้เมื่อกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลมีผลใชบ้งัคบักบับรษิัทซึ่งสิทธิตา่ง ๆ ของท่านมีรายละเอยีด ดงันี ้

6.1    สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
        ในกรณีที่บรษิัท ขอความยนิยอมจากท่าน ทา่นมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบับรษิัทได ้เวน้แตก่ารเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาที่ใหป้ระโยชน์
แก่ท่าน  

        ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมจะไม่สง่ผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมไป
แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  

 
6.2    สิทธิในการขอเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Access) 
        ท่านมีสิทธิขอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มลูของท่านซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของบรษิัท รวมถงึขอใหบ้รษิัท เปิดเผย

การไดม้าซึง่ขอ้มลูดงักล่าวที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อบรษิัทได ้
 
6.3    สิทธิในการขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Portability Right) 
        ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษิัทโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านที่ท่านใหไ้วก้บับรษิัท ไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 
 
6.4    สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Object) 
        ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูที่เก่ียวกบัท่านส าหรบักรณีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลที่เก่ียวกบัตนไดต้ามที่กฎหมายก าหนด  
 
6.5    สิทธิในการขอลบขอ้มลูส่วนบคุคล (Erasure Right) 
        ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษิัท ลบหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนไดต้ามที่กฎหมาย

ก าหนด 
 
6.6    สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล (Right to Restrict Processing) 
        ท่านมีสิทธิขอใหบ้รษิัท ลบขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามที่กฎหมายก าหนด อยา่งไรกต็ามบรษิัท อาจเก็บขอ้มลูส่วน

บคุคลของทา่นดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งอาจมีบางระบบท่ีไม่สามารถลบขอ้มลูได ้ในกรณีเช่นนัน้บรษิัท จะจดัใหม้กีารท าลายหรือ
ท าใหข้อ้มลูดงักลา่วกลายเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุัวตนของทา่นได ้ 

 
6.7    สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Rectification Right) 
 



 

บริษัท ทรอยสยาม จ ากดั 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทร (662) 705-7500  

Troy Siam Co., Ltd /  242  Soi Chalongkrung 31, Lad Krabang Industrial Estate, Lamplatiew, Lad Krabang, Bangkok 10520 Thailand Tel. (662) 705-7500 

 

        กรณีที่ท่านเห็นว่าขอ้มลูที่บรษิัทมีอยู่นัน้ไม่ถกูตอ้งหรือท่านมกีารเปล่ียนแปลงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเอง ท่านมี
สิทธิขอใหบ้รษิัทแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นเพื่อใหข้อ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจผิด 

 
6.8    สิทธิในการรอ้งเรียน (Right to Lodge a Complaint) 
        ท่านมีสิทธิในการรอ้งเรียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

หากบรษิัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิดงักล่าวได ้
 

7.   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี ้
บรษิัทอาจแกไ้ขปรบัปรุงแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว และเมื่อมกีารแกไ้ขเปล่ียนแปลงเช่นวา่นัน้ บรษิัทจะ
ประกาศใหท้่านทราบผ่านบรเิวณทางเขา้อาคาร ทัง้นี ้หากจ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่านเราจะด าเนินการขอความยินยอม
จากทา่นเพิ่มเตมิดว้ย  

 
8.  วิธีการตดิต่อ 
ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่าน การใชสิ้ทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบรษิัทไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี ้

ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล: บรษิทั ทรอยสยาม จ ากดั:  

สถานท่ีติดต่อ: 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม. 
เบอรโ์ทรศพัท:์         02- 2-7057501,037-204250 ต่อ 7661 
อีเมล:                     DataPrivacyAS@troycorp.com 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มถินุายน 2565 
 
 

 


