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นโยบายความเป็นส่วนตัว ส าหรับผู้ติดต่อธุรกจิ 
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีได้อธิบายแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บโดยตรงจากคุณผา่นช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

 การลงทะเบียน 
 โทรศพัท ์
 อีเมล 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณท่ีเราเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย 
หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม 

 ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล  เป็นตน้ 
 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 
 หลกัฐานแสดงตวัตน เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 
 ขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ผู้เยาว์ 
หากคุณมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปีหรือมีขอ้จ ากดัความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจ าเป็นตอ้งให้พอ่แม่หรือผูป้กครองของคุณให้ความยนิยอมหรือท่ีกฎหมายอนุญาตให้
ท าได ้หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากพ่อแม่หรือ
ผูป้กครอง เราจะด าเนินการลบขอ้มูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา 
 
วธีิการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  เราเก็บรักษาขอ้มูลส่วน
บุคคลของคุณ ดงัต่อไปน้ี 

 เซิร์ฟเวอร์บริษทัของเราในประเทศไทย 
 ผูใ้หบ้ริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย 



 
 

2 
 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 เพื่อการบริหารจดัการภายในบริษทั 
 เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะ 
 เพื่อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการแจง้เบาะแส 
 เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผูอ่ื้นภายใตค้วามยินยอมของคุณหรือท่ีกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผย
ได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
การบริหารจัดการภายในองค์กร 
เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษทัเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
หรือ พฒันาสินคา้ หรือ บริการของเรา หรือ การปฏิบติัตามนโยบายภายใน หรือ กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั แนวปฏิบติั รวมถึงการสืบสวนการแจง้เบาะแส หรือ รายงานการประพฤติมิชอบ หรือ ขอ้ร้องเรียน 
และ/หรือการป้องกนัอาชญากรรม หรือ การฉอ้โกง  
 
ผู้ให้บริการ 
เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบางอยา่งใหก้บัผูใ้หบ้ริการของเราเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อด าเนินงานในดา้นต่าง 
ๆ เช่น การส่งขอ้ความSMS การส่งเอกสาร เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูใ้หบ้ริการมีนโยบายความเป็นส่วนตวัของตนเอง 
 
การบังคับใช้กฎหมาย 
ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเท่าท่ีจ  าเป็นให้แก่
หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
 
ระยะเวลาจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหวา่งท่ีคุณมีความสัมพนัธ์อยูก่บัเรา หรือ 
ตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประกาศฉบบัน้ี ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไว้
ต่อไปภายหลงัจากนั้น หากมีกฎหมายก าหนดไว ้เราจะลบ ท าลาย หรือท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตน
ของคุณได ้เม่ือหมดความจ าเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  คุณมีสิทธิในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณไดใ้ห้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมท่ีคุณให้ไวก่้อนวนัท่ีกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บงัคบัหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้
ตลอดเวลา 

 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเราและขอให้เราท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่คุณ  รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณมาไดอ้ยา่งไร 

 สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีท่ีเรา
ไดจ้ดัท าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ี
ท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมี
สิทธิขอให้เราส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือ
สามารถท าไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะ
เหตุทางเทคนิค 

 สิทธิขอคดัคา้น (right to object)  คุณมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคุณในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณท่ีท าข้ึนเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดย
ไม่เกินขอบเขตท่ีคุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อด าเนินการตามภารกิจเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

 สิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วน
บุคคลของคุณหรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัคุณได ้หากคุณเช่ือว่าขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือเห็นว่าเรา
หมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี หรือเม่ือคุณไดใ้ช้
สิทธิขอถอนความยนิยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

 สิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลชัว่คราวในกรณีท่ีเราอยูร่ะหวา่งตรวจสอบตามค าร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล
หรือขอคดัคา้นของคุณหรือกรณีอ่ืนใดท่ีเราหมดความจ าเป็นและตอ้งลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคุณตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแต่คุณขอใหเ้ราระงบัการใชแ้ทน 
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 สิทธิขอให้แกไ้ขขอ้มูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 

 สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อ  านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
หากคุณเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาท่ีเจ้าหน้าท่ี
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดทา้ยนโยบายน้ี เราจะแจง้ผลการด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเราไดรั้บค าขอใชสิ้ทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวธีิการท่ีเราก าหนด ทั้งน้ี 
หากเราปฏิเสธค าขอเราจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ขอ้ความ 
(SMS) อีเมล โทรศพัท ์จดหมาย เป็นตน้ 

 
การโฆษณาและการตลาด 
เพื่อประโยชน์ในการไดรั้บสินคา้หรือบริการของเรา เราใชข้อ้มูลของคุณเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินคา้หรือ
บริการ และท าการตลาดผา่น Google, Facebook, pixel tracking code และอ่ืนๆ เราใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อใหสิ้นคา้
หรือบริการเหมาะสมกบัคุณ 
เราจะไม่ใชร้ะบบการตดัสินใจอตัโนมติั (automated decision-making)โดยปราศจากการบุคคลก ากบัดูแล รวมถึง
การท าโปรไฟลล่ิ์ง (profiling) ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัคุณอยา่งมีนยัส าคญั 
เราอาจส่งขอ้มูลหรือจดหมายข่าวไปยงัอีเมลของคุณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอส่ิงท่ีน่าสนกบัคุณ หากคุณไม่
ตอ้งการรับการติดต่อส่ือสารจากเราผา่นทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือ
ติดต่อมายงัอีเมลของเราได ้
 
เทคโนโลยตีิดตามตัวบุคคล (Cookies) 
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เราใช้คุกก้ี (Cookies)หรือ
เทคโนโลยท่ีีคลา้ยคลึงกนั เพื่อพฒันาการเขา้ถึงสินคา้หรือบริการ โฆษณาท่ีเหมาะสม และติดตามการใชง้านของ
คุณ เราใชคุ้กก้ีเพื่อระบุและติดตามผูใ้ชง้านเวบ็ไซตแ์ละการเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา หากคุณไม่ตอ้งการให้มีคุกก้ี
ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกก้ีก่อนท่ีจะใชเ้วบ็ไซตข์องเราได ้
 
 
การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ 
(confidentiality) ความถูกตอ้งครบถว้น (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการ
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สูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย นอกจากน้ีเราจะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจดัการ (administrative safeguard) 
มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ (physical safeguard) ใน
เร่ืองการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคล (access control) 

 
การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีท่ีมีเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเกิดข้ึน เราจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลทราบโดยไม่ชกัชา้ภายใน 72 ชัว่โมง นบัแต่ทราบเหตุเท่าท่ีสามารถกระท าได ้ในกรณีท่ีการละเมิดมีความ
เส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจง้การละเมิดให้คุณทราบพร้อมกบัแนวทางการ
เยยีวยาโดยไม่ชกัชา้ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น  เวบ็ไซต ์ขอ้ความ (SMS) อีเมล โทรศพัท ์จดหมาย เป็นตน้ 
 
การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
เราอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายน้ีเป็นคร้ังคราว โดยคุณสามารถทราบขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนโยบายท่ีมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงน้ีไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องเรา  นโยบายน้ีแกไ้ขล่าสุดและมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
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นโยบายความเป็นส่วนตัวของเวบ็ไซต์อ่ืน 
นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชส้ าหรับการเสนอสินคา้ บริการ และการใชง้านบนเวบ็ไซตส์ าหรับลูกคา้ของ
เราเท่านั้น หากคุณเขา้ชมเวบ็ไซตอ่ื์นแมจ้ะผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องเรา การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะ
เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซตน์ั้น ซ่ึงเราไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
รายละเอยีดการติดต่อ 
หากคุณต้องการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณ
สามารถติดต่อเราได ้ดงัน้ี 

 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
15/5 ห มู่ 6 ถ น น บ า ง บั ว ท อ ง - สุ พ ร รณ บุ รี   ล ะ ห า ร   บ า ง บั ว ท อ ง   น น ท บุ รี   11110  อี เ ม ล 
data.privacy@thaiopticalgroup.com    เวบ็ไซต ์www.thaiopticalgroup.com  หมายเลขโทรศพัท ์02-1941145 
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