
 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษัท ท้อปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

บรษิัท ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ่ง จ ำกดั (บรษิัทฯ) ตระหนงัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
และเคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตวัของลกูคำ้ ผูถื้อหุน้ พนกังำนของบริษัท และบคุคลต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ 
(“ท่ำน”) และเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำ ท่ำนบุคคลดงักลำ่วจะไดร้บัควำมคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตำม
พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  บรษิัทฯ จึงจดัท ำนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี ้

1.ค านิยาม 

o การประมวลผล (Processing) หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น กำรเก็บ 
รวบรวม บนัทึก จดัระบบ ท ำโครงสรำ้ง เก็บรกัษำ ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง กูคื้น ใช ้เปิดเผย สง่ต่อ 
เผยแพร ่โอน ผสมเขำ้ดว้ยกนั ลบ ท ำลำย เป็นตน้ 

o ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมำยถึง ขอ้มลูใดๆ ที่เก่ียวกบับคุคลธรรมดำ ซึ่งท ำให้
สำมำรถระบุถึงตวับคุคลธรรมดำนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยไม่รวมถึงขอ้มลูสว่นบุคคล
ของผูถ้ึงแก่กรรม เช่น ชื่อ นำมสกลุ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์IP Address รูปภำพ เชือ้ชำติ ศำสนำ 
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ขอ้มลูทำงพนัธุกรรม ขอ้มลูทำงชีวภำพ 

o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลสำมำรถ
ระบถุึงตวับคุคลดงักลำ่วนัน้ได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

o ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมำยถึง บคุคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
อ  ำนำจ หนำ้ที่ตดัสินใจเก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

o ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบคุคลซึ่ง 
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคมุขอ้มลู
สว่นบุคคล 

o บรษิัทฯ หมำยถึง บรษิัท ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ่ง จ ำกดั 

2. วัตถปุระสงคแ์ละการเก็บรวบรวมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
o บรษิัทฯจะด ำเนินกำรเก็บรวมรวม และใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยมีวตัถุประสงคท์ี่ชอบดว้ยกฏหมำย

และเป็นธรรมและแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบถึงวตัถุประสงคด์งักลำ่ว ทัง้นีเ้พื่อประโยชนใ์นกำร
ด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำยใดๆ ที่บริษัทหรือบุคคลตอ้งปฏิบติัตำม 

o บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเก็บรวมรวม และใชข้อ้มลูสว่นบุคคลเท่ำที่จ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนภำยใต้
วตัถุประสงคข์องบรษิัทที่ชอบดว้ยกฏหมำย กรณีที่บรษิัทมีกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดนอกเหนือจำก
วตัถุประสงคท์ี่ก ำหนด บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบและไดร้บัควำมยินยอม
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o ในกรณีที่บรษิัทฯ เก็บรวมรวม ใช ้ขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิัทฯ จะขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลู
ก่อน เวน้แต่จะเขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมกฏหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลใหส้ำมำรถกระท ำกำรไดโ้ดย
ไม่ตอ้งขอควำมยินยอมดงักลำ่ว  

o บรษิัทฯ จะไม่จดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกบั เชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 
ควำมเชื่อในลทัธิ ศำสนำ หรือ ปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มลูสุขภำพ 
ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุธรรม ขอ้มลูชีวำพ หรือขอ้มลูอื่นใดที่กระทบต่อ
เจำ้ของขอ้มลูในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูเท่ำนัน้ หรือเขำ้
ขอ้ยกเวน้ตำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก ำหนดไม่จ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอม                   
โดยบรษิัทฯ จะเก็บรวบรวม ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักล่ำวดว้ยควำมระมดัระวงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัที่เหมำะสม  

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
o บรษิัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคล หน่วยงำนภำครฐั หน่วยงำนรำชกำร 

หน่วยงำนก ำกบัดแูล นิติบคุคลภำยนอก ซึ่งมีสญัญำอยู่กบับริษัทฯ หรือภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่
กฎหมำยอนญุำตใหบ้ริษัทฯเปิดเผยได ้

o บรษิัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บรษิัทในเครือและบรษิัทในกลุม่เพื่อประโยชนใ์นกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อประโยชนข์องเจำ้ของขอ้มลูภำยใตม้ำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั
ที่เหมำะสม 

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก  
o บรษิัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหบุ้คคลหรือหน่วยงำนภำยนอก

ประมวลผล โดยบรษิัทฯ จะดแูลกำรสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตำมกฏหมำยก ำหนด  

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  
o กรณีที่บริษัทฯ สง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปต่ำงประเทศ บรษิัทฯ จะปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมำยก ำหนด 

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
o บรษิัทฯ จะท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ โดยปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ภำยใตก้ฎหมำยก ำหนด 

7. การรักษาความมั่งคงปลอดภัย  
o บรษิัทฯ ก ำหนดใหม้ีมำตรกำรในกำรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั ตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัใน

กำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยี่สำรสนเทศของบรษิัทฯ เพื่อป้องกนักำรสญูหำย 
(Back up) กำรเขำ้ถึง(ก ำหนดสิทธิ) ท ำลำย(ตำมกฎหมำย) ใช ้แปลง แกไ้ข หรือมิใหม้ีกำรน ำ
ขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชโ้ดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบดว้ยกฏหมำย 

o พนกังำน บุคลำกรทกุคนของบรษิัทฯ มีหนำ้ที่ปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล            
โดยค ำนึงถึงกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นส ำคญั ไม่น ำขอ้มลูที่ไดร้บัมำจำก
กำรปฏิบติังำนไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นหรือท ำใหเ้กิดควำม เสียหำยต่อบริษัทฯ  
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8. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  
o ในกรณีที่เกิดกำรละเมิดขอ้มลูสว่นบุคคลบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทรำบภำยใน 72 ชั่วโมง นบัแต่เมื่อบรษิัทฯ ทรำบถึงเหตลุะเมิดขอ้มลู
สว่นบุคคลดงักลำ่ว หรือกรณีที่กำรละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้มีควำมเสียงสงูที่จะกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มลู บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้เหตลุะเมิดพรอ้มแนวทำงเยียวยำ                
เหตลุะเมิดดงักลำ่วใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบโดยไม่ชกัชำ 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
o สิทธิของเจำ้ของขอ้มลูเป็นสิทธิตำมกฎหมำย โดยเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมที่

ก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้ 
9.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
      ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่ำนไดใ้หค้วำม
ยินยอมกบับรษิัทฯ ได ้เวน้แต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรือสญัญำที่
ใหป้ระโยชนแ์ก่ท่ำน ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มลู ทัง้นีก้ำรเพิกถอนควำมยินยอมจะไม่สง่
ผบกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่ำน ไดใ้หค้วำมยินยอมไปแลว้ โดยชอบดว้ย
กฎหมำย 
9.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
     ท่ำนมีสิทธิขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มลูของท่ำนซึ่งอยใูนควำมรบัผิดชอบของ บรษิัทฯ 
รวมถึง ขอใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูดงักล่ำวที่ท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอมต่อบรษิัทฯ 
ได ้
9.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
     ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้รษิัทฯ โอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนที่ท่ำนใหไ้วก้บับรษิัทฯ ไดต้ำมที่
กฎหมำยก ำหนด 
9.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
     ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูที่เก่ียวกบัท่ำน ส ำหรบักรณีกำรเก็บรวบรวม 
ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลที่เก่ียวกบัตนไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด 
9.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล 
     ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้รษิัทฯ ลบหรือท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถ
ระบตุวัตนไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด 
9.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
     ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้รษิัทฯ ระงบักำรใชข้อ้มลูของท่ำนไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด 
9.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล 
     กรณีที่ท่ำนเห็นว่ำขอ้มลูที่บรษิัทฯ มีอยู่นัน้ ไม่ถกูตอ้งหรือท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่น
บคุคลของท่ำนเอง ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อใหข้อ้มลูสว่น
บคุคลดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 
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9.8 สิทธิในการย่ืนข้อร้องเรียน 
      ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล เจำ้ของขอ้มลูมีสิทธิยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

10. บทก าหนดโทษ 
o ผูม้ีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมหนำ้ที่ของตน หำกละเลย หรือละเวน้

ไม่สั่งกำร หรือไม่ด ำเนินกำร หรือสั่งกำร หรือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในหนำ้ที่ของตน                   
อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย และแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบัเรื่องขอ้มลูสว่นบคุคล จนเป็นเหตใุหเ้กิด
ควำมผิดตำมกฏหมำย และ/หรือควำมเสียหำยขึน้ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษทำงวินยัตำมระเบียบของ
บรษิัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ประนีประนอมใหก้บัควำมผิดใดๆ ที่ผูม้ีหนำ้ที่รบัผิดชอบไดก้ระท ำขึน้
และผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษทำงกฏหมำยตำมควำมผิดที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้หำกควำมผิดดงักล่ำวก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่บรษิัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นใด บรษิัทฯอำจพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย
เพิ่มเติมต่อไป 

11. วิธีการติดต่อ  
หำกเจำ้ของขอ้มลูมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบำย
ฉบบันี ้สำมำรถติดต่อบริษัทฯ ไดต้ำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้ 

บรษิัท ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ่ง จ ำกดั  
334 หมู่ 1 ถนนสขุำภิบำล 8 ต ำบลบงึ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 20230 
โทร 038 -480-848 -51 ต่อ 2800  
เวลำท ำกำร จนัทร-์ศกุร ์เวลำ 08.00-17.00 น  
E-mail : uraiwan_t@toptrendmfg.co.th 

12. การเปล่ียนแปลงนโยบายและการทบทวน 
บรษิัทฯ จะท ำกำรพิจำรณำทบทวนเงื่อนไขนโยบำยบรษิัทฯ ฉบบันีเ้ป็นครัง้ครำว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติั หรือกรณีที่กฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ข 
 
ประกำศมำ ณ วนัที่ 1 มิถุนำยน 2565  
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