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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ตระหนัก ถึงความสาคัญ ของการคุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุ ค คล
(Data Privacy) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคล อันเป็ นสิทธิข นั ้ พื้น ฐานในความเป็ นส่วนตัวของบุค คล โดยเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลย่อมมีความประสงค์ทจ่ี ะให้ขอ้ มูลของตนได้รบั การดูแลให้มคี วามมันคงปลอดภั
่
ย ประกอบกับกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
การใช้ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และสิท ธิต่ า งๆ ของเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล บริษั ท จึง ได้ ก าหนดนโยบาย
ฉบับนี้ขน้ึ เพื่อเป็ นหลักในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.คานิ ยาม
“บริษทั ”
“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง
หมายถึง

“ข้อมูลส่วนบุคคล
ทีม่ คี วามอ่อนไหว”

หมายถึง

“เจ้าของข้อมูล”
“ธุรกรรม”

หมายถึง
หมายถึง

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับ
เชื้อ ชาติ ศาสนา ประวัติอ าชญากรรม ข้อ มู ลสุ ข ภาพ ความพิก าร ข้อ มู ล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึง่ กระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทานองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กิจกรรมที่บริษัททานิติกรรม สัญ ญา หรือดาเนินการใดๆ กับเจ้าของข้อมูล
เช่น การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน การติดตามทวงถามหนี้
การบริการงานสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการภายนอก การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น

2.การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้วธิ ีการที่ชอบด้วยกฎหมายในกา รเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยบริษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัดและ
เป็ นไปเพียงเท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมาย
2.2 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทีไ่ ด้ให้ไว้ หรือมีอยู่กบั บริษัท
หรือทีบ่ ริษทั ได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นทีน่ ่ าเชื่อถือ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ บริษทั ข้อมูลเครดิต เป็ นต้น
2.3 ในกรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือไม่เป็ นปั จจุบนั แก่บริษทั
อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในการดาเนินธุรกรรมกับบริษทั หรืออาจไม่ได้รบั ความสะดวก หรือไม่ได้รบั การปฏิบตั ติ าม
สัญญาทีม่ อี ยู่กบั บริษัท และอาจทาให้เจ้าของข้อมูลได้รบั ความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายใดๆ ทีเ่ จ้าของข้อมูลหรือบริษทั ต้องปฏิบตั ติ าม
3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป
่
บริษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปของเจ้
่
าของข้อมูลแยกตามประเภทของเจ้าของ
ข้อมูล ดังนี้
 กรณี เจ้าของข้อมูลเป็ นลูกค้าหรือลูกหนี้ ของบริษทั
ข้อมูลแสดงตนของเจ้าของข้อมูล (Identification Information) และข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของข้อมูล อาทิ
ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ข้อมูลตามที่ปรากฏบนสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน สถานภาพ ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล
แอดเดรส (E-mail address) ข้อมูลการทาธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลกับบริษทั ข้อมูลหรือบันทึกการติดต่อระหว่าง
เจ้าของข้อมูลกับบริษทั ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) ของเจ้าของข้อมูล เช่น ข้อมูลรายได้ รายจ่าย
ข้อมูลการชาระหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ เป็ นต้น โดยการดาเนินการตามข้อนี้จะรวมถึงข้อมูลของผู้รบั มอบ
อานาจของเจ้าของข้อมูลหรือผูม้ อี านาจกระทาการแทนกรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นนิตบิ ุคคลด้วย
 กรณี เจ้าของข้อมูลเป็ นคู่ค้า คู่สญ
ั ญา หรือผูต้ ิ ดต่อกับบริษทั
ข้อมูลแสดงตนของเจ้าของข้อมูล (Identification Information) และข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของข้อมูล อาทิ
ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ข้อมูลตามที่ปรากฏบนสาเนา
บัต รประจาตัวประชาชน ที่อยู่ สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส (E-mail
address) ข้อมูลการทาธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลกับบริษั ท ข้อมูลหรือบันทึกการติดต่อระหว่างเจ้าของข้อมูลกับ
บริษทั ข้อมูลหรือช่องทางเกีย่ วกับการชาระค่าตอบแทน เงิน หรือผลประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้น โดยการดาเนินการ
ตามข้อนี้จะรวมถึงข้อมูลของผูร้ บั มอบอานาจของเจ้าของข้อมูลหรือผู้มอี านาจกระทาการแทนกรณีเจ้าของข้อมูล
เป็ นนิตบิ ุคคลด้วย
 กรณี เจ้าของข้อมูลเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั
โดยทีบ่ ริษทั มีสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีบริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ซง่ึ มีหน้าทีใ่ นการดูแลและรักษาข้อมูลผูถ้ อื หุน้
และจัดทาทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ และบริษทั จะได้รบั ทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการรับเงินปั นผล เป็ นต้น จาก TSD โดยทะเบียนผูถ้ อื หุน้ จะประกอบด้วยข้อมูลของผูถ้ ือหุน้ และ
ข้อมูลการติดต่อกับผูถ้ อื หุน้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน เลขทีห่ นังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว)
ที่อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ อีเมลแอดเดรส (E-mail address) ข้อ มู ล หรือ ช่ อ งทางเกี่ย วกับ การช าระเงิน หรือ
ผลประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้ สาหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามนิยามที่กฎหมายกาหนด บริษัทจะทาการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลเพิม่ เติมเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อการกากับและเปิ ดเผยตามเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ บริษัท จะทาการจัด เก็บ ข้อมูลแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Identification Information) ที่เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยรวมข้อมูลตามทีป่ รากฏบนสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ล่าวใน
วรรคก่อนหน้า รวมถึงผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และบุคคลทีเ่ ป็ นผูม้ อี านาจกระทาการแทนกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ น
นิตบิ ุคคล
 กรณี เจ้าของข้อมูลเป็ นผูถ้ ือตราสารหนี้ ของบริษทั
กรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นผูถ้ อื ตราสารหนี้ประเภทหุน้ กูข้ องบริษทั ทีป่ รึกษาในการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ่ี
บริษทั แต่งตัง้ จะทาการจัดเก็บข้อมูลแสดงตนของเจ้าของข้อมูล (Identification Information) และข้อมูลการติดต่อ
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กับเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ -นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ข้อมูล
ตามที่ป รากฏบนสาเนาบัต รประจาตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส
(E-mail address) เป็ นต้น และทาการส่งมอบข้อมูลดังกล่าวพร้อมทะเบียนผูถ้ อื หุ้นกูใ้ ห้นายทะเบียนหุ้ นกูท้ บ่ี ริษัท
แต่งตัง้ เพื่อดาเนินการต่อไป
สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือตราสารหนี้ประเภทอื่น เช่น ตั ๋วแลกเงิน บริษัทจะทาการจัดเก็บข้อมูล
แสดงตนของเจ้าของข้อมูล (Identification Information) และข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ -นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน เลขทีห่ นังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ข้อมูลตามที่ปรากฏบนสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ที่อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขโทรสาร อีเมลแอดเดรส (E-mail address) เป็ นต้ น โดยการ
ดาเนินการตามข้อนี้จะรวมถึงข้อมูลของผู้รบั มอบอานาจของเจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอานาจกระทาการแทนกรณี
เจ้าของข้อมูลเป็ นนิตบิ ุคคลด้วย
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)
บริษทั จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ป็ นข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล ในกรณีท่ี
(1) บริษทั ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสจู น์ ตวั ตนของเจ้าของข้อมูลที่
สมัครใช้บริการ และ/หรือทาธุรกรรมกับบริษทั
(2) บริษทั มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) หรือกรณีอ่นื ใดตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
4.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
4.1 วัตถุประสงค์ที่บริษทั จาเป็ นต้องได้รบั ความยิ นยอม
บริษทั อาศัยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดงั นี้
(1) การเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิ ด เผยข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลที่เป็ นข้อ มู ล อ่ อ นไหวของเจ้า ของข้อ มู ล
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลศาสนาตามทีป่ รากฏรวมอยู่ในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (หากมี) เพื่อใช้ในการยืนยันและ
พิสจู น์ตวั บุคคล
(ข) ข้อมูลสุขภาพที่เจ้าของข้อมูลส่งมอบ หรือเปิ ดเผย หรือที่บริษัทได้รบั จากธุรกรรมที่มอี ยู่กบั บริษัท
เพื่อการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งของบริษทั
(2) ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังประเทศทีอ่ าจจะไม่มรี ะดับการคุม้ ครองข้อมูล
ทีเ่ พียงพอ ซึง่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอม
4.2 วัตถุประสงค์ที่บริษทั อาจดาเนิ นการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ
บริษัท อาจอาศัยหลักเกณฑ์ห รือฐานทางกฎหมายดังต่ อไปนี้เพื่อ การเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ด เผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึง่ ได้แก่
(1) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญา สาหรับการเข้าทาสัญญาหรือการปฏิบตั ติ ามสัญญากับเจ้าของข้อมูล
(2) เป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
(3) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและ/หรือของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับ
ประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
(4) เพื่อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(5) ประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการใช้อานาจรัฐ
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บริษัทจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
 กรณี เจ้าของข้อมูลเป็ นลูกค้า ลูกหนี้ คู่ค้า คู่สญ
ั ญา หรือผูต้ ิ ดต่อกับบริษทั
บริษั ท จะเก็ บ รวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ า ของข้ อ มู ล ตามที่ จ าเป็ น
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(ก) การติดต่อกับเจ้าของข้อมูลก่อนทีเ่ จ้าของข้อมูลจะเข้าทาสัญญาหรือธุรกรรมกับบริษทั
(ข) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทาความรู้จกั ตัวตน (Know Your
Customer : KYC) การตรวจสอบตามทีจ่ าเป็ นหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(ค) การปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของ
เจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทาสัญญาหรือธุรกรรมกับบริษทั
(ง) การให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล การจัดการ หรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน หรือข้อพิพาทใดๆ
(จ) การประเมินราคา การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในทรัพย์สนิ ต่างๆ
(ฉ) การโอนขายหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้หรือเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นตามข้อกาหนดและ
เงื่อ นไขของสัญ ญาใดๆ ที่เข้า ท าระหว่ า งเจ้า ของข้อ มู ลกับ บริษั ท หรือ เพื่อ การบริก ารจัด การทางบัญ ชีห รือ
ทางการเงินของบริษทั
(ช) การป้ อ งกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้ อ โกง การประพฤติมิช อบ หรือ กิจ กรรมที่ไม่ ช อบด้ว ย
กฎหมาย ไม่ว่าจะได้รบั การร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานกากับดูแลหรือไม่ รวมถึงการวิเคราะห์และ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั
(ซ) การตรวจสอบหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระท าการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือการ
กระทาผิดกฎหมายต่างๆ
(ฌ) การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้น ต่ อ สู้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ ไม่ จากัด เพีย ง การติด ตามทวงถามหนี้ ห รือ จานวนเงิน ใดๆ
ทัง้ หมดทีค่ า้ งชาระอยู่กบั บริษทั
(ญ) การปฏิบ ัติต ามกฎหมาย กฎระเบีย บ กฎเกณฑ์ แนวทาง คาสัง่ ค าแนะน า และการร้อ งขอของ
หน่ ว ยงานที่มีอ านาจก ากับ ดู แ ลบริษั ท หรือ หน่ ว ยงานทางการที่มีอ านาจตามกฎหมาย (ไม่ ว่ า ในประเทศ
หรือต่างประเทศ)
(ฎ) การควบคุมภายใน การตรวจสอบ (ทัง้ จากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก) และการดาเนินธุรกิจ
และการปฏิบตั ิตามนโยบายและขัน้ ตอนของบริษัทที่อาจจาเป็ นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมความเสีย่ ง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและ
การบัญชี ระบบต่างๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(ฏ) การอานวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดาเนิ นการโดยผู้สอบบัญ ชี หรือการรับ
บริการทีป่ รึกษากฎหมายจากทีป่ รึกษากฎหมายทีแ่ ต่งตัง้ โดยเจ้าของข้อมูลหรือบริษทั
(ฐ) การปฏิบ ัติต ามภาระหน้ า ที่ข องบริษัท ภายใต้ส ัญ ญาใดๆ ที่บ ริษัท เป็ น คู่ สญ
ั ญา เช่ น สัญ ญากับ
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ผูจ้ าหน่ายรถยนต์ เป็ นต้น
 กรณี เจ้าของข้อมูลเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรือผูถ้ ือตราสารหนี้ ของบริษทั
บริษทั จะดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
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(ก) เพื่อใช้ในการติดต่อ การกาหนดสิทธิ หรือใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ หรือผูถ้ อื ตราสารหนี้ตามกฎหมาย เช่น
สิท ธิในการเข้าร่วมประชุ มผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้ถือตราสารหนี้ สิท ธิในการรับ เงิน ปั นผล ผลตอบแทน ดอกเบี้ย หรือ
ผลประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้น
(ข) การปฏิบ ัติต ามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง ค าสัง่ ค าแนะน า และการร้องขอของ
หน่ ว ยงานที่ มีอ านาจก ากับ ดู แ ลบริษั ท หรือ หน่ ว ยงานทางการที่มีอ านาจตามกฎหมาย (ไม่ ว่ า ในประเทศ
หรือต่างประเทศ)
(ค) การบันทึกการประชุมจะดาเนินการเท่าทีจ่ าเป็ นตามทีก่ ฏหมายหรือหน่วยทางการกาหนดเท่านัน้
4.3 บริษทั อาจเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้งาน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบงานของบริษัทโดยอัตโนมัติ หรือใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่นื ใดที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกัน เพื่อวัตถุ ป ระสงค์ในการวิเคราะห์แ ละติดตามการใช้บ ริก ารหรือการใช้งานทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ รวมทัง้ การ
ตรวจสอบในกรณีทเ่ี กิดปั ญหาขึน้ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
(1) หมายเลขไอพี (IP Address)
(2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
นอกจากนี้ บริษทั อาจใช้บริการของผูใ้ ห้บริการภายนอกทีม่ กี ารจัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
4.4 บริษทั จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ี
บริษทั ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็ นกรณีทก่ี ฎหมายกาหนด
5.การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุ ประสงค์ท่ีบ ริษัท ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลเท่ านัน้
โดยบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในกรณีดงั ต่อไปนี้
5.1 บริษทั ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
5.2 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบ ัติต ามสัญ ญาหรือตามค าขอของเจ้าของข้อมูล รวมทัง้ เปิ ด เผยเพื่อ ให้การท า
ธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆ ของเจ้าของข้อมูลสามารถดาเนินการได้โดยบรรลุวตั ถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูล
5.3 เป็ น การจ าเป็ น เพื่อ ประโยชน์ โดยชอบด้ว ยกฎหมาย เช่ น การเปิ ด เผยแก่ นิ ติบุ ค คลหรือ องค์ก รเพื่อ การ
ดาเนินการในการตรวจสอบและป้ องกันการฉ้อฉล หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัยของบริษทั เป็ นต้น
5.4 เป็ น การปฏิบ ัติต ามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ ท างการหรือ ค าสังของหน่
่
ว ยงานที่มีอ านาจก ากับ ดู แ ล หรือ
หน่วยงานทางการทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
5.5 เปิ ดเผยให้แก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล หรือองค์กรอื่นใด ดังนี้
(ก) ผู้ ใ ห้ บ ริก ารภายนอกของบริษั ท (Outsource / Service Provider) ที่ บ ริษั ท เป็ นคู่ ส ัญ ญา เช่ น
ผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจ่ายและ/หรือรับชาระเงิน การจัดพิมพ์หรือจัดส่งเอกสารหรือไปรษณีย์
การรับจ้างทวงถามหนี้ ตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้น
(ข) ผูต้ รวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษาวิชาชีพ เช่น ทีป่ รึกษาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วกับบริการด้านการตรวจสอบ
กฎหมาย ประเมินราคา การบัญชี และภาษีอากร
(ค) ธนาคารที่ให้ บ ริก ารระบบการช าระเงิน ในการท าธุ รกรรมของเจ้า ของข้อ มู ล บริษั ท ประกัน ภัย
และ/หรือ บริษทั ประกันชีวติ ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นลูกค้า ลูกหนี้ คู่คา้ หรือคู่สญ
ั ญาของบริษทั
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(ง) บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีร่ บั ซือ้ หนี้หรือสิทธิเรียกร้อง หรือรับโอนสิทธิ หรือรับแปลงหนี้ของเจ้าของข้อมูล
เท่าทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาใดๆ ทีเ่ ข้าทาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษทั หรือเพื่อการ
บริการจัดการทางบัญชีหรือทางการเงินของบริษทั
(จ) หน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
ป้ องกั น และปราบปรามการฟอกเงิน ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ศาล กรมบังคับคดี ตารวจ
หรือหน่วยงานราชการอื่นใด เป็ นต้น
(ฉ) ผูร้ บั โอนสิทธิ ผูร้ บั โอน หรือบุคคลทีอ่ าจเป็ นผูร้ บั โอน ในกรณีทม่ี กี ารฟื้ นฟูกจิ การ การปรับโครงสร้าง
กิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิ จการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือ
เหตุการณ์ใดในทานองเดียวกันทีเ่ กีย่ วข้องกับการโอนหรือการจาหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุน้ ของบริษทั
ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
6.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีความจาเป็ นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศทีม่ มี าตรฐาน
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่เพียงพอ บริษทั จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด และ/หรือตามมาตรการที่
บริษทั เห็นว่าจาเป็ นและสมควร เช่น จัดให้มสี ญ
ั ญารักษาความลับระหว่างบริษทั และผู้รบั ข้อมูล เป็ นต้น
7.การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษทั จึง
กาหนดให้มีม าตรการในการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของข้อ มูลส่ว นบุ ค คลอย่างเหมาะสม เพื่อ ป้ องกัน การสูญ หาย
การเข้าถึง ทาลาย ใช้ เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มสี ทิ ธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในนโยบายและ/หรือแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั
8.สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิในการดาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ดังนี้
8.1 สิ ทธิ ขอเข้าถึงข้อมูล (Right to Access)
ในกรณี ที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ประสงค์ จ ะท ราบห รื อ ขอรั บ ส าเนาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกั บ ตนซึ่ ง อยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของบริษทั หรือขอให้บริษทั เปิ ดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ จ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม เจ้าของข้อมูล
สามารถทาคาร้องขอต่อบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีบ่ ริษทั กาหนด
8.2 สิ ทธิ ขอแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification)
ในกรณีท่เี จ้าของข้อมูลเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ ยวกับตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่สมบูรณ์ หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้บริษทั ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยทาคาร้องขอต่อบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีบ่ ริษทั กาหนด
ในกรณีท่บี ริษัทไม่ดาเนินการตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลตามวรรคแรก บริษัทจะจัดทาบันทึกคาร้องขอของ
เจ้าของข้อมูล พร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็ นหลักฐานเพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้
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8.3 สิ ทธิ ขอเพิ กถอนความยิ นยอม (Right to Withdraw Consent)
เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิขอเพิกถอนความยินยอมทีใ่ ห้บริษทั เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์ แก่เจ้าของข้อมูล เช่น
เจ้าของข้อมูลยังมีการใช้บริการหรือธุรกรรมกับบริษทั หรือเจ้าของข้อมู ลยังมีภาระหนี้หรือภาระผูกพันตามกฎหมายอยู่กบั
บริษัท เป็ นต้น ทัง้ นี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้เจ้าของข้อมูลไม่สามารถรับบริการหรือทาธุรกรรมกับ
บริษทั ได้ หรืออาจทาให้บริการทีจ่ ะได้รบั จากบริษทั ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
8.4 สิ ทธิ ขอถ่ายโอนข้อมูล (Right to Data Portability)
เจ้ า ของข้ อ มู ล มี สิท ธิ ข อรับ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เกี่ ย วกั บ ตนจากบริษั ท ได้ ในกรณี ท่ี บ ริษั ท ได้ ท าให้ ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรูปแบบทีส่ ามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทัวไปได้
่
ดว้ ยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทท่ี างานได้โดยอัตโนมัตแิ ละ
สามารถใช้หรือเปิ ดเผยได้ด้วยวิธกี ารอัตโนมัติ รวมทัง้ (ก) มีสทิ ธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลทีบ่ ริษทั ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
8.5 สิ ทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล (Right to Object Profiling)
เจ้ า ของข้ อ มู ล มี สิท ธิค ัด ค้ า นการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เกี่ ย วกับ ตนเมื่ อ ใดก็ ไ ด้
ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ เ ป็ นข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ ด้ ว ยเหตุ จ าเป็ นเพื่ อ การด าเนิ น ภารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
ของบริษทั หรือเหตุจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั เว้นแต่ (ก) บริษทั แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วย
กฎหมายทีส่ าคัญยิง่ กว่า หรือ (ข) เป็ นไปเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ าม หรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(2) กรณีทเ่ี ป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาดแบบตรง
(3) กรณี ท่เี ป็ นการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัต ถุ ประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจาเป็ นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทั
8.6 สิ ทธิ ขอให้ลบหรือทาลายข้อมูล (Right to Erasure)
เจ้า ของข้อ มู ล มีสิท ธิข อให้ บ ริษั ท ลบ หรือ ท าลาย หรือ ท าให้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ
ตัวบุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ส่วนบุคคล
(2) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษทั ไม่มอี านาจ
ตามกฎหมายทีจ่ ะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ต่อไป
(3) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 8.5 (1) และบริษัทไม่อาจ
ปฏิเสธคาขอคัดค้าน หรือเป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาดแบบตรง
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8.7 สิ ทธิ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิขอให้บริษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษทั อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามทีเ่ จ้าของข้อมูลร้องขอให้ดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
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(2) เมื่อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทาลาย เพราะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้แทน
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่
เจ้าของข้อมูลมีความจาเป็ นต้องขอให้เก็บ รักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตัง้ สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรือการใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(4) เมื่อบริษัท อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ ให้เห็น ถึงเหตุ อนั ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญ ยิ่งกว่า หรือ การก่อตัง้ สิท ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย ในกรณี ท่ี
เจ้าของข้อมูลใช้สทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
8.8 สิ ทธิ รอ้ งเรียน (Right to Complain)
เจ้ า ของข้ อ มู ล มี สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย นต่ อ คณ ะกรรมการผู้ เ ชี่ ย วชาญตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล ในกรณีทบ่ี ริษทั หรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ ลูกจ้างหรือผูร้ บั จ้างของบริษทั หรือผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศทีอ่ อกตามกฎหมายดังกล่าว
ทัง้ นี้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ บริษทั อาจไม่สามารถดาเนินการ
ตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนด หรือในกรณีทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกทาให้ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้ หรือในกรณีทบ่ี ริษทั มีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) ทีจ่ ะเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เจ้าของข้อมูลยังใช้บริการหรือทาธุรกรรมอยู่กบั บริษัท หรือบริษัทมีหน้าที่ตาม
กฎหมายทีต่ ้องปฏิบตั ติ าม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด หรือ
เพื่อการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้ นี้ แม้ว่าเจ้าของข้อมูลจะยุตคิ วามสัมพันธ์กบั บริษทั แล้ว เป็ นต้น
9.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ในระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้
แจ้งต่อเจ้าของข้อมูล หรือตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยในกรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลยกเลิกการใช้บริการ
หรือการทาธุรกรรม หรือยุตคิ วามสัมพันธ์กบั บริษทั แล้ว บริษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็ นเวลา 10 ปี
หลังจากนัน้ หรือจัด เก็บตามระยะเวลาที่ก ฎหมายกาหนด หรือเพื่อการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทัง้ นี้ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทาให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้
10.ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
หากเจ้าของข้อมูลให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดๆ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว
ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูร้ บั ผลประโยชน์ บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง เป็ นต้น เจ้าของข้อมูลขอรับรอง
ว่าเจ้าของข้อมูลมีอานาจทีจ่ ะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และเจ้าของข้อมูลมีหน้าทีใ่ ห้บุคคลดังกล่าวอนุ ญาตให้
บริษทั ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ อีกทัง้ เจ้าของข้อมูลต้องรับผิดชอบใน
การแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวที่
เกีย่ วข้อง
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11.การปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั อาจดาเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด หรือเป็ นครัง้ คราว
เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ แนวทางการดาเนิ น งานของบริษัท กฎหมาย กฎเกณฑ์ข องหน่ วยงานทางการที่มีอ านาจ หากมี
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษทั จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั โดยเร็ว
12.การติ ดต่อบริษทั
หากเจ้าของข้อ มูลประสงค์จะติดต่ อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้อ งการสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับ รายละเอีย ดการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการยกเลิกการให้
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณี ท่พี บว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลไปในทางทีไ่ ม่ชอบ เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อบริษทั ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
สถานทีต่ ดิ ต่อ
: บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 77/35-36 ชัน้ 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4319000
E-mail address : callcenter@thani.co.th
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