แบบแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้มาติดต่อ
บุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบัติงานของบริษัทและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ
บริษัทจะทาการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผูม้ าติดต่อ บุคคลภายนอกที่เข้ามาบริเวณพืน้ ที่
ปฏิบตั ิงานของบริษัท และบุคคลที่เข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งงาน ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจาก
การบันทึกวีดีโอและกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ข้อมูลบนบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์
เช่น เลขทะเบียน ยี่หอ้ รุน่ และสีของรถยนต์ เป็ นต้น และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ทา่ นให้กบั บริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค รวมถึง COVID-19 สาหรับการเข้าเยี่ยมชมหรือเข้าพืน้ ที่
สานักงาน/พืน้ ที่ปฏิบตั ิการ ข้อมูลความพิการ ซึ่งบริษัทได้รบั ความยินยอมจากท่าน หรือมีความจาเป็ นตามที่กฎหมายอนุญาตให้
ดาเนินการได้
หมายเหตุ กรณีมีการขอเอกสารประกอบในการยืนยันตัวบุคคล และมีขอ้ มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา เป็ นต้น ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจาเป็ นต่อการดาเนินงาน ท่านสามารถทาการปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนาส่งเอกสาร
ให้แก่บริษัทได้ หากท่านไม่ได้ทาการปกปิ ดข้อความดังกล่าว บริษทั จะขอสงวนสิทธิในการปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบน
เอกสารทีไ่ ด้รบั มา โดยจะไม่ถือว่าบริษัทได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน
2. แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี ้
2.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านการแลกบัตรยืนยันตัวบุคคล กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สุขภาพ (หากมี) หรือช่องทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนหรือใช้ระบบสารสนเทศของ
บริษัท รวมถึงการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.2 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทหรือผูแ้ ทนของผูม้ าติดต่อ หรือบุคคลอื่นใด
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
3.1 เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล ก่อนให้เข้าพืน้ ที่สานักงานหรือพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน

บริษัท ทรอยสยาม จากัด 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง 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

3.2 เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) และ
เพื่อป้องกันเหตุอนั ตรายหรือเหตุฉกุ เฉินภายในบริเวณดังกล่าว
3.3 เพื่อความจาเป็ นในการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อเป็ นหลักฐานในการยกขึน้ เป็ นข้อต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามคาสั่งของศาลหรือตามคาสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย
3.4 เพื่อการตรวจสอบภายในของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทใน ดาเนินการติดตามข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือข้อ
เรียกร้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระทาผิด หรือการกระทาที่มชิ อบด้วยกฎหมาย
สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจะเก็บรวบรวม เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1) เพื่อคัดกรองโรค รวมถึงประเมินถึงความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคติดต่อก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมหรือเข้าพืน้ ที่สานักงาน/พืน้ ที่
ปฏิบตั ิการ
2) เพื่อการรายงานตามขัน้ ตอนที่บริษัทกาหนด หรือตามที่หน่วยงานกากับดูแลและกฎหมายกาหนด
4. ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทั่วไป บริษัทดาเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี ้
4.1.1 การปฏิบตั ิตามสัญญา หนังสือว่าจ้างการทางานที่ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญา หรือเพื่อดาเนินการขัน้ ตอนต่าง ๆ
ตามที่ทา่ นร้องขอก่อนจะเข้าทาสัญญากับบริษัท
4.1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดงั กล่าวไม่เกินกว่าสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4.1.3 เป็ นการจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4.1.4 ความยินยอมที่บริษัทได้รบั จากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล หรือ
4.1.5 ในกรณีอื่นใดที่สามารถทาได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
4.2 เฉพาะในกรณี การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน บริษัทดาเนินการภายใต้ฐานทาง
กฎหมาย ดังต่อไปนี ้

บริษัท ทรอยสยาม จากัด 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง 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

4.2.1 ความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน ที่บริษัทได้รบั จากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.2.2 เป็ นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
4.2.3 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
4.2.4 เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน หรือ
4.2.5 กรณีอื่นใดที่สามารถทาได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานทีบ่ ริษทั เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าที่จาเป็ น) ให้กบั บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์ท่ไี ด้ระบุไว้
ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี ้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวอาจตัง้ อยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี ้
5.1 บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ
บริษัทอาจแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บริษัทแม่ บริษทั ในเครือ เพื่อการบริหารความเสีย่ ง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
และการตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
5.2 บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของบริษัท
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนัน้ จะทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมข้อ มูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาล ผูใ้ ห้บริการในการจัดทาการสารวจ (Survey) และวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูใ้ ห้บริการแปลภาษา เป็ นต้น
5.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รฐั และหน่วยงานรัฐบาล ซึง่ มีอานาจตามกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้อง
สิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมควบคุมโรค สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ศาลยุติธรรม กรมสรรพากร สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน และกรมบังคับคดี เป็ นต้น
5.4 บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บคุ คลหรือหน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ที่
ปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผูต้ รวจสอบภายนอก) และหน่วยงานภายนอกที่บริษัทประสงค์จะประชาสัมพันธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ท่ไี ด้ระบุไว้ขา้ งต้น
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6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ในฐานะที่ท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กาหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ทัง้ นี ้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิตา่ ง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษทั กาหนดในข้อ 6. โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับกับบริษัทซึ่งสิทธิตา่ ง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี ้
6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีท่ีบริษัท ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์
แก่ท่าน
ทัง้ นี ้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ นได้ให้ความยินยอมไป
แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัท เปิ ดเผย
การได้มาซึง่ ข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
6.3 สิทธิในการขอให้สง่ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั บริษัท ได้ตามที่กฎหมายกาหนด
6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสาหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกาหนด
6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ลบหรือทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ตามที่กฎหมาย
กาหนด
6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกาหนด อย่างไรก็ตามบริษัท อาจเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ อาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนัน้ บริษัท จะจัดให้มกี ารทาลายหรือ
ทาให้ขอ้ มูลดังกล่าวกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Rectification Right)
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กรณีท่ที ่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทมีอยู่นนั้ ไม่ถกู ต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมี
สิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
6.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
หากบริษัทฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้
บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ คราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านัน้ บริษัทจะ
ประกาศให้ท่านทราบผ่านบริเวณทางเข้าอาคาร ทัง้ นี ้ หากจาเป็ นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดาเนินการขอความยินยอม
จากท่านเพิ่มเติมด้วย
8. วิธีการติดต่อ
ในกรณีท่มี ีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี ้
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษทั ทรอยสยาม จากัด:
สถานที่ติดต่อ: 242 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
เบอร์โทรศัพท์:
02- 2-7057501,037-204250 ต่อ 7661
อีเมล:
DataPrivacyAS@troycorp.com
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565
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