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คำนำ 
 

ตามที่ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที ่มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่                        
1 มิถุนายน 2565 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพใน
สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วน
บุคคลที่บริษัทฯได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบและให้มี
ผลบังคับใช้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ถือปฏิบัติ และมอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน ผลักดันและตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

 

 

 ///////////////////////////////// 

               (นายสมชาย โล่ห์วิสทุธ์ิ) 
                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ” หรือ “TAE”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และดํารงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษา
ความมั่นคง ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงได้จัดทําและเผยแพร่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ให้กับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบและให้มผีลบังคับ
ใช้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ทุกคนถือปฏิบัติ และให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานมี
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน ผลักดันและตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีการดําเนนิการอย่างจํากัด เพียงเท่าที่จําเป็น และตามวตัถุประสงค์ของการ
ใช้งานเท่านั้น และให้เป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และ/หรือแนวปฏิบตัทิี่บริษัทฯ กําหนด  
 2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ ให้คํานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม มีมาตรการในการรักษาความ มั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม มีการบริการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  
 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมีการ ประมวลผล
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่าน้ัน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ใน
กรณีดังต่อไปนี้  

  (1) เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยั (Vital Interest)  
  (2) เพื่อการปฏิบัติตามสญัญาที่มีความผูกพันระหว่างกัน (Contract)  
  (3) เพื่อการดําเนินการตามหน้าทีท่ี่กฎหมายกําหนด หรือตามคําสั่งศาล ตามคําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

หรือกรณีอื่นใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน (Official Authority) 
  (4) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)  
  (5) เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
  (6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรือการจดัทําสถิติ (Research or Statistic)  
  (7) เป็นกรณีที่ไดร้ับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent) 

 4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น มีมาตรการ รองรับการใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดความรับผิดชอบของบุคคลซึ ่งทําหน้าที่  ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และ
ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล (Data Processor) จัดให้ มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer หรือ 
“DPO”) เป็นต้น  
 5. บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ จึงมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง นโยบายฉบับนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งกับทุกภาคส่วนถึงรายละเอียด
เกี ่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการ โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  ตลอดจน
มาตรการในการจัดการและ การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วน บุคคลในระดับสากล บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด  เท่าที่
จําเป็น ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล และให้มีการประมวลผลข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เท่าน้ัน  
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1.  ขอบเขตการบังคับใช้  
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูล

ส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ของกลุ่มบุคคลดังต่อไปน้ี  
 (1) กลุ่มลูกค้า ครอบคลุมทั้งที่เป็น  

(ก) บุคคลธรรมดา ทั้งที่เป็นลกูค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในอดีต และอาจเป็นลูกค้าเปา้หมายของบริษัทฯ ในอนาคต  
(ข) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน ผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล กรรมการ ผู้ติดต่อ และ                          

บุคคลธรรมดาอื่นที่กระทาํในนามนิติบุคคลซ่ึงเป็นลูกค้านิติบุคคลของบริษัทฯ  
(2) กลุ่มคู่ค้า คู่สัญญา ซ่ึงครอบคลุมทั้งที่เป็น  

(ก) บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในอดีตและอาจเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ 
ในอนาคต  

(ข) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน ผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล กรรมการ ผู้ติดต่อ และบุคคล
ธรรมดาอื่นทีก่ระทําในนามนิติบุคคลซ่ึงเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญานิติบุคคลของบริษัทฯ  

(3) กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทฯ  
(4) กลุ่มผู้มาติดต่อ และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาในบริเวณรับผิดชอบของบริษัทฯ ซ่ึงจําเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ไว้เพื่อวตัถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ รับผดิชอบ  
(5) กลุ่ม Stakeholders ด้าน CSR หรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ จากหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

เพื่อการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเพื่อการอื่นใด กลุ่มบุคลากร พนักงาน และผู้สมัครงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็นสมาชิกครอบครัว 
หรือบุคคล อ้างอิงที่พนักงานหรือผู้สมัครงานอ้างอิงถึง  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี ยังบังคับใช้ครอบคลุมช่องทางต่าง ๆ ระหว่างเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลกับบริษัทฯ  
ที่ทําให้บริษัทฯ ได้รับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อสําหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัทฯ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ สายด่วน (Call Center) หรือศูนย์บริการ ลูกค้า ช่องทางการร้องเรียน หรือให้คําแนะนํา ติชม ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ แอปพลิเคชั่นสําหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ กิจกรรมต่าง ๆ สถานที่สาธารณะหรือชุมชนที่บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบ
เพื่อสังคม และ/หรือ เพื่อ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี ได้อธิบายถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้  วิธีการ แหล่งที่มา 
วัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บุคคลที่ อาจได้รับการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลจากบริษัทฯ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสม 
 

2.  คําจํากัดความท่ีกล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงบริษัทฯ 

ได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไวใ้นนโยบายฉบับน้ี อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู ่หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจําตัวประชาชน เลขหนังสือ
เดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ประวัติการศึกษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ประวัติอาชญากรรม ที่อยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, 
Cookie ID, Log File เป็นต้น  

อย่างไรก็ดีข้อมูลต่อไปน้ีไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสําหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัว บุคคล อาทิ ชื่อบริษัทฯ 
ที่อยู่ของบริษัทฯ เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทํางาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการทํางาน ที่อยู่
อีเมล (email address) กลุ่มของบริษัทฯ ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดย
วิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ข้อมูลของผู้ ถึงแก่กรรม เป็นต้น  
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“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดให้ เป็นข้อมูลที่มี

ความอ่อนไหว ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวไป ต่างประเทศเมื่อบริษัทฯ ได้รับความ
ยินยอมตามกฎหมายจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน เช่น ข้อมูลการเป็น สมาชิกสหภาพแรงงานเป็นต้น ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า 
ข้อมูล จําลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง หรือข้อมูลภาพจําลองลายนิ้วมือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน รวมถึง ข้อมูลอื่นใด
ซ่ึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด  

 “การประมวลผลข้อมูล” (Data Processor) หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ 
หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคล
มีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน้ี จะหมายถึงบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดต้ัง ขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็น              
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 “เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer: DPO) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงที่เข้าดูแล
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรข้อมูลภายใน (ข้อมูลพนักงาน) หรือภายนอก (ข้อมูลลูกค้า) 
 

3.  คุกก้ี (Cookies) และการใช้คุกก้ี  
การเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

คุกกี้บางส่วนมีความจําเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม  และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่            
ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของบริษัทฯ  
  

4.  การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล  
บริษัทฯ อาจทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี 
บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงลงบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ ต่อไป  
  

 5. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภยั  
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จําเป็น ตามสมควร เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้งไว้ในนโยบาย

ฉบับน้ี โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากระยะเวลา  ตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย 
รวมถึงความจําเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จําเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการตรวจสอบจากภายในและ
ภายนอก หรือ จากผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อการประเมิน หรือ เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

บริษัทฯ จะดูแลรักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยที่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบของ เอกสาร ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อรักษาความ ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและ
ขอให้ม่ันใจในมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทําโดยปราศจาก
อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  
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ทั้งน้ีบริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลภายนอกที่ดําเนินการ
ประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลบริษัทฯ จะดําเนินการกํากับดูแลให้บุคคลน้ัน ดําเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคําสั่ง  
 

          6. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคล ยังคงใช้ได้

จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความ
ยินยอม หรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยส่งคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
นอกจากน้ี ภายใต ้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอตามกฎหมาย ดังต่อไปน้ี 

• สิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลสว่นบคุคล (Right of Access)  
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และขอให้บริษัทฯ ทําสําเนา

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

• สิทธิในการขอให้โอนยา้ยขอ้มูลสว่นบุคคล (Right to Data Portability)  
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้ แล้วและ

สามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบาง
ประการได้  

บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากการร้องขอหรือการใช้สิทธินั้น ซ้ำซ้อนเกินสมควร หรือ บริษัทฯ ต้องใช้ความ
พยายามในทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการมากเกินสมควร  

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)  
บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  และเพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความ

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง 
หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ 

• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล (Right to Object) ขอให้ลบหรือทําลาย (Right to Erasure) และระงับ
การใช้ข้อมูลส่วนบคุคล (Right to Restriction of Processing)  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่ กฎหมาย
กําหนด มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทําลายหรือทําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการ
ใด ๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต ่จะมีข้อจํากัดทางกฎหมาย  

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)  

เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลที่ได้ให้ความ ยินยอมไวไ้ด้
ตลอดระยะเวลา เว้นแตก่ารเพกิถอนความยินยอมจะมีข้อจํากัดตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ทั้งน้ี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไวก้่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายต่อบริษัทฯ  

• สิทธิในการได้รับแจ้ง (Right to be Informed)  
กรณีมีความกังวล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการ ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับน้ี ในกรณีที่มี
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดดังกล่าว มีสิทธิยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได ้

ทั้งนี้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดําเนินการตามร้องขอ ดังกล่าวน้ันเกินสมควร หรือเสี่ยงต่อ
การละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อ กฎหมาย หรือเป็นการพ้นวิสัยในการปฏิบัติตามคําร้องขอ
ดังกล่าว  
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7.  การติดต่อบริษัทฯ  
หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ี หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังน้ี 

• ไปรษณีย์ 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11         
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

• โทรศัพท์: 02 627 3890 - 94 

• อีเมล: prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 

• เว็ปไซต์บริษัทฯ: www.thaiagroenergy.com 

8.  ข้อปฏิบัตเิพ่ิมเติม 
ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ควรตั้งคําถามตรวจสอบตัวเอง อยู่เสมอ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

สอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือ และกฎหมาย ว่าการปฏิบัติงานน้ัน ๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร และต้อง
ดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึง  

• ทําความเข้าใจเกี่ยวกบัเน้ือหาสาระของกฎ ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติประกอบ อันถือเป็นส่วน หน่ึงของนโยบายอยู่
เสมอ รวมถึงคู่มือต่าง ๆ ทําความเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฏิบัติงาน  และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ  

• พบเห็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง แจ้งเบาะแสได้ที่ อีเมล : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือช่องทางการ
ติดต่อตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้  

 

9.  การทบทวนนโยบายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หรือแนวปฏิบัติได้เป็นครั ้งคราว เพื ่อให้

สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.thaiagroenergy.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
http://www.thaiagroenergy.com/
mailto:prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
http://www.thaiagroenergy.com/
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นโยบายการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ 

 

     บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และ
มุ่งมั ่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมาย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  (“พระราชบัญญัติ”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งถึงการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัติจะ
มีผลใช้บังคับ 
     ตามที่บริษัทฯ ได้เก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 
อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในฐานะพนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือฐานะอื่นใดก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัติจะมีผลใช้บังคับบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หาก
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติมี
ผลใช้บังคับ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการและวิธีการที่
พระราชบัญญัติกำหนด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

หากไม่ประสงค์ที่จะกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ก็สามารถติดต่อ
บริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ 

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็ปไซตข์องบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) และกรอกรายละเอียด
ต่างๆ แล้วส่งไปรษณีย์มาที ่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11         
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

• กรอกแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ เมื่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ไดร้ับข้อมูลแล้วจะติดต่อ
กลับไปหาท่านต่อไป หรือ 

• ติดต่อเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com  
  

mailto:Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
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นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ และลูกค้า 

 

  

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ 
และลูกค้า  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการค้าและกฎหมาย บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการเก็บรักษา
ความลับของบริษัทฯ และลูกค้าไว้ ดังน้ี 

(1) แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายใน 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ซึ่งในบางครั้งจะต้องทำงานกับ

ข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการ
เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดค้น ต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นสิทธิของ
บริษัทฯ การปกป้องข้อมูลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
ความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรทุกคน 

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอัน เป็น
ความลับ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

(1.1) ชั้นความลับของข้อมลู 
ข้อมูลลับทางการค้าหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก 

ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกเป็นระดับชั้นตามความสำคัญได้แก่ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ข้อมูลใช้ภายใน 
ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก ฉะนั้นการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในขอบเขตตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่
ตนได้รับมอบหมายเท่าน้ัน 

(1.2) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ออกไปสู่ภายนอกหรือสาธารณชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกลางท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน  โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่

เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีหน้าท่ีเป็น ผู้ให้รายละเอียด เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ แล้วขออนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่เท่านั้น 

(1.3) การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก 
บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกเว้นแต่จะ มีหน้าที่หรือ

ได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น โดยขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วย ความสุภาพ และแนะนำให้สอบถาม
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง 

(2)  แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 
(2.1) การใช้ข้อมูลภายใน 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย จึงต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค และ
ยุติธรรมต่อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย  บุคลากรทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนท่ีได้รับทราบหรืออาจจะได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น หากจะทำการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก็
ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยใน ตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขาย  เมื่อทำการซื้อขาย
แล้วก็ควรรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั ้น โดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเคร่งครัด 
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(2.2) มาตรการป้องกัน 

เพื่อให้การปฏิบัตติามนโยบายนีเ้ปน็ไปด้วยความเรยีบร้อย บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการป้องกันไวด้ังนี้ 
(ก) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุด เท่าที่จะทำได้ 

และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ  เท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับ และมี
ข้อจำกัดในการนำไปใช้งาน 

(ข) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับต่างๆ 
(ค) เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและ การ

รักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
 

2.3  บทลงโทษ 
บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในไปในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วย

วาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ การเลิกจ้างใหพ้้นสภาพจากการ
เป็นพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรง
ของการกระทำความผิดนั้น หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี 
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

(1) ข้อมูลสว่นบคุคลท่ี บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว ้
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยให้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภท ดังต่อไปน้ี 
(1.1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน              

เลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย อายุ ตำแหน่งงาน รวมถึงข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหว ได้แก่ 
ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลทุพพลภาพ ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ 

(1.2)  ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ 
(1.3)  ข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราเงินเดือน หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าตอบแทนอื่นๆ ประวัติสินเชื่อทั้งที่เป็น

สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และ/หรือสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ข้อมูลการชำระหน้ี ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
(1.4)  ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลการทำงานข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลงาน การ

ปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในของ บริษัทฯ 
(1.5)  ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ข้อมูล

ของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพจากกล้อง
วงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนากรณีติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น 

 

(2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูล

ส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น กรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับมาจาก 
(2.1) ขั้นตอนการสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน การ

ลงทะเบียน หรือการกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครงานและยื่นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด 
(2.2) เมื่อท่านเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น 

เช่น บุคคลอื่น, แหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ), ข้อมูลแวดล้อม
ต่างๆ รวมถึงบริษัทในเครือ กลุ่มธุรกิจ หรือบุคคลที่บริษัทฯ รู้จัก หรือแนะนำท่านให้กับบริษัทฯ , ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น 

 

(3) การเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

ดังต่อไปน้ี 
ในกรณีท่ีท่านเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลท่ีพนักงานอ้างอิงถึง 
(ก)  บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

(1.1) เพื่อดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการจ้างงานและขั้นตอนในการทำสัญญาจ้างงาน รวมถึงสัญญาอื่นอัน
เกี่ยวเน่ืองกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงาน ต่าง ๆ เป็นต้น 

(1.2) เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานของพนักงานจากการตรวจสุขภาพ ภายหลังเริ่มงาน (ดำเนินการภายใน 
30 วันนับจากวันท่ีเริ่มทำงาน) 

(1.3) เพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1.4) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน รวมถึง

ดำเนินการจัดการด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน เช่น การทำประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดหาชุดให้พนักงาน 
เป็นต้น 
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(1.5) เพื่อพิจารณาการลาพักร้อน ลากิจ และลาป่วย 
(1.6) เพื่อเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุคคลท่ีสามในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น บริษัทประกัน บริษัท

จัดการกองทุน ธนาคารคู่สัญญา เป็นต้น 
(1.7)เพื่อดำเนินกระบวนการและขั้นตอนการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง 

(2)  บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังน้ี 
(2.1) เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
(2.2) เพื่อตรวจสุขภาพ และเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ 
(2.3) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลต่อบริษัทประกันภัย และ

บริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัทประกันภัย รวมถึงบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันภัย 
(3)  นอกจากนี้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อ

ความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เก็บบันทึกการลาของพนักงานจากใบรับรองแพทย์ หรือประเมินความสามารถของพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น 
และเพื่อเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร สำนักงาน
สาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่งศาล หมายศาล หรือหนังสือ
ราชการให้ต้องดำเนินการใดๆ ท่ีอาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น 

(4)  บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ
วัตถุประสงค์ดังน้ี 

(4.1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน การรับรองด้านความรู้ต่าง ๆ สำหรับพนักงาน 
(4.2) เพื่อการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคลากร เช่น การวิเคราะห์จำนวนพนักงาน 

การประเมินประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาในการสำรวจทำลักษณะประชากร เป็นต้น 
(4.3) เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(4.4) เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการ

กระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อการตรวจสอบภายในและป้องกันการกระทำผิด 
หรือการกระทำท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

(4.5) เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย 

(4.6) เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้ าพื้นที่ของบริษัทฯ 
รวมถึง การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

 

4. ในกรณีท่ีท่านเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
(1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์

ติดต่อจัดการ หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าท่ีในฐานะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เช่น การประชุม การพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

(2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์เก็บข้อมูล
สุขภาพ และข้อมูลศาสนา รวมถึงข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหวท่ีปรากฏในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตนหรือเพื่อกิจการ
งานของบริษัทฯ 

(3) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(3.1)  เพื่อปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายในฐานะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ 
(3.2)  เพื่อความจำเป็นต้องรายงานหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
(3.3)  เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การสอบทานข้อเท็จจริง เพื่อ

ป้องกันการทุจริตในใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 
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(3.4)  เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิ ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(3.5)  เมื่อได้รับคำสั่ง หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใด ๆ ท่ีอาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ราชการนั้น เช่น เพื่อประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของท่าน ( ถ้ามี ) เป็นต้น 

(4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ
วัตถุประสงค์ดังน้ี 

(4.1) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามตำแหน่งหรือตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย 
(4.2) เพื่อความเข้าใจในธุรกิจและการบริหารงานของ บริษัทฯ รวมถึงการศึกษาดูงาน ตามความจำเป็น 
(4.3) เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ 
(4.4)  เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการ

กระทำอื่นใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
(4.5) เพื่อการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย 
(4.6) เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ของ บริษัทฯ รวมถึง 

การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 
 

5.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุ

ไว้ในนโยบายน้ี 
บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย เช่น 

กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพ่ือตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต 

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การประเมิน หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และการดำเนินคดี และการ
ดำเนินการอื่นใดท่ีจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

6.  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าท่ีจำเป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาการทำสัญญาว่าจ้าง การดำรง
ตำแหน่ง และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาท่ีจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความท่ีกฎหมายกำหนด 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ท้ังนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและ
ใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลบริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้
บุคคลน้ัน ดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว 
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคญักับความเปน็ส่วนตัวและ
มุ่งมั่นท่ีจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแกไ้ขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิม่เติม และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีจะประกาศใช้
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบับน้ีขึ้น เพื่อแจ้งใหท้่านทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตผุลที่เหมาะสมในการ

ดำเนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดย
มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้  

(1.1) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และก่อนท่ีบริษัทฯจะเข้าทำสัญญาซื้อขายกับท่าน 
(1.2) เพื่อการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของท่าน ในการปฏิบัตติามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย 
(1.3) เพื่อการซื้อขาย การทำธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนตามกระบวนการ กฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้  
(1.4) เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบญัชีและการ

จัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีการตดิตามทวงหนี้  
(1.5) เพื่อการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมลู และการ

จัดการงานในการจา้งตามสัญญา 
(1.6) เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 
(1.7) เพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่บริษัทฯ 
(1.8) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ท่ีจะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคง

คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบรษิัทฯ 
1.9 เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมท่ีท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน 
 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ

เก็บรวบรวมนั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์ ลักษณะของสินคา้ บริการ และ/หรือ ธุรกรรมท่ีท่านทำกับบริษทั 
(2.1)  แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคล 

• บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมลูที่หลากหลาย เช่น เมื่อท่านซื้อสินค้า 
และ/หรือ ขอรับบริการจากบริษัทฯ 

• การสนทนาระหว่างท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ 
บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด 

• เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• แบบสำรวจความเห็นของลูกคา้ และการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ และหรือบริการของบริษัทฯ   

• เมื่อท่านเข้าร่วมในการแข่งขัน หรอืกิจกรรมส่งเสริมการขายของบรษิัทฯ 

• เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลผ่านทาง 
Social Media ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น 
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• เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เชน่ บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานท่ี
บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น และ/หรือ 

• เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางบุคคลภายนอก 
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านที่เกี่ยวกับแบบสำรวจความเห็นของลูกค้าเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
จะแจ้ง และเปิดโอกาสให้ท่านปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ 

(2.2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 

“ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้

• ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล  เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวท่ีปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยนั
ตัวตน เอกสารสำคัญของนิติบุคคลที่ออกให้โดยราชการ (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผูเ้สยีภาษี สัญชาติ ภาพ
บนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับข่ี ลายมือช่ือ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทีกจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV)  

• ข้อมูลการติดต่อ: ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ อีเมล ์

• ข้อมูลทางการเงิน:  ข้อมูลบญัชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต และชื่อผู้ถือบัตร 
และรายละเอียดของบัตรเครดิต 

• ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ท่ีอยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบตุัวตน และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร ์

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

• ข้อมูลศาสนา 

• ข้อมูลสุขภาพ  

• ประวัติอาชญากรรม   
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในส่งมอบสินค้า 

และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไมเ่ก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปดิเผยข้อมลูประเภทนี้ โดยไม่ไดร้ับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ 

(2.3) การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏเิสธการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

(3) การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐาน ทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้  
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วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้และการเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

สินค้าและบริการ 

• เพื่อส่งมอบ/ จัดส่งสินค้าของบริษัทฯและ/หรือเพื่อการให้บริการของบริษัทฯ 

• เพื่อยืนยันตวัตนของท่าน 

• เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัสินค้า และบริการที่มีอยู่ 

• เพื่อบริหารจัดการการชำระเงินของท่าน รวมถึงจัดการค่าใช้จา่ย  

• เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวตัถุประสงค์ทางบัญชี
และการจัดการทางบัญช ีการสอบบัญชขีองบริษัท หรือกรณีการติดตามทวงหนี ้ 

• เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การจัดการงานในการจ้างตามสัญญา 

• ฐานสัญญา 

การดูแลลูกค้า 

• เพื่อสื่อสารกับทา่นเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ 

• เพื่อลงทะเบียนลูกค้า 

• เพื่อตอบข้อร้องเรียน และหาแนวทางในการเยียวยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบรกิารของเรา 

• เพื่อปฏิบัติตามคำรอ้งขอตามสิทธิที่ทา่นมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของ
บริษัทฯ 

• เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และท่าน หรือธุรกิจของท่าน 

• เพื่อรักษา และทำใหข้้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน 

• เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า 

• ฐานสัญญา 

• ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 

• ฐานความยินยอม 
 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
 

การพัฒนาธุรกิจ 

• เพื่อระบุถึงประเด็นปัญหาที่เกีย่วข้องกับสินค้า และบริการที่มีอยู่ 

• เพื่อวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีอยู่ 

• เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ ๆ 

• เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของท่าน และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ 

• เพื่อทำความเขา้ใจ และวิเคราะห์ความต้องการ และเพือ่ทำการประเมินและสำรวจความพึงพอใจ
ของท่าน 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
 
 
 
 
 

การบริหารความมั่นคง ความปลอดภยั และความเสีย่ง 

• เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายใน และโดยรอบบริษัทฯ ซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่าน 

• เพื่อบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ 

• เพื่อจัดเก็บเอกสารสำหรับการตรวจสอบ อ้างอิง 

• เพื่อสืบหา ตรวจสอบ รายงาน และแสวงหาแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน 

• เพื่อการตรวจสอบกิจการภายในของบริษัท  

• เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก)  

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 

• ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 
 
 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
 

การตลาด 

• เพื่อสำรวจสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจ 

• เพื่อสื่อสารกับทา่นเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่วิเคราะหแ์ล้วว่าตรงกับความต้องการของท่าน
ผ่านวิธกีารใด ๆ รวมถึงอีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความทางโทรศัพท ์Social Media จดหมาย หรือสื่อสาร
ต่อหน้า 

• เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการตลาด 

• ฐานความยินยอม 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
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(4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

(4.1)  การเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลให้แกบุ่คคลอื่น 

• ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ใหบ้ริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ ท้ังนี้
รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บังคับบัญชา และผูป้ฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว 

• ผู้ไดร้ับมอบหมายให้จดัการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน 

• คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน 

• สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน 

• บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสรา้งบริษัท การควบรวมกิจการ หรือเข้าถือครอง
กิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าทีใ่ดๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยูภ่ายใตส้ัญญาระหว่าง บริษัทฯ และท่าน 

• หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ            
ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ 

• บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม 

• หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกนัการทุจริต และอาชญากรรม
ทางการเงินอ่ืนๆ  

• บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน  (เช่น 
ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ 

• บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ไดร้ับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกลา่ว 
(4.2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผล
ในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 

(5) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจาก
วันท่ีท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบตุวั
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานานกว่านั้น  

(6) สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิ

ของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้
สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงท ี
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ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ้
(6.1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความ

ยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน 

(6.2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคล: ท่านมสีิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 
(6.3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ

สมบูรณ ์
(6.4) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม 
การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความ
ระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.5) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้
ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หาก
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยา
และพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 

(6.6) สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล
ของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ 
พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.7) สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณี
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความ
ยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อ
ผูกพันภายใต้สัญญาได้  
  (6.8) สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยตดิต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 
ด้านล่าง 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรบัรองสิทธิ
ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจ
ได้ว่าข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่มสีิทธิเขา้ถึงข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี 
บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ 
ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 
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(7) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและ
ใช้มาตรการรักษาความปลอดภยัขององค์กร ท้ังทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไมสู่ญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปดิเผย 
และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีของบริษัทฯ 

 

(8) การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพ่ือรอ้งเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้  
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
อีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11  ถนนเพลินจิต แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02 627 3890-94 เว็บไซต์ www.thaiagroenergy.com 
 

(9) การแก้ไขนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลกูค้าฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของบริษัท

ฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า ฉบับน้ี โดยท่านสามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้ง
ล่าสุด ได้จากวันท่ีด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com 
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับเหมา คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่สัญญา 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับและเคารพความเป็น
ส่วนตัว และมุ่งมั่นท่ีจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ี
จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้ึน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตผุลที่เหมาะสมในการ

ดำเนินการ และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดย
มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้  

(1.1) เพื่อท่ีจะปฏิบัติตามสัญญา หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญากับท่าน 
(1.2) เพื่อการซื้อขาย การทำธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนตามกระบวนการ กฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ 
(1.3) เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบญัชีและ

การจัดการทางบัญชี การสอบบญัชีของบริษัท หรือกรณีการติดตามทวงหนี้ 
(1.4) เพื่อการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมลู และการ

จัดการงานในการจา้งตามสัญญา 
(1.5) เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 
(1.6) เพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่บริษัทฯ 
(1.7) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ท่ีจะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคง

คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบรษิัทฯ 
(1.8) เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ

เก็บรวบรวมนั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
(2.1) แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคล 

• บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมลูที่หลากหลาย เช่น 

• ข้อมูลที่ไดจ้ากท่านโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าเป็นผู้รับเหมา คู่ค้าหรือพันธมติรทางธุรกิจกบับริษัทฯ  

• ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการเข้าเป็นคู่คา้หรือพันธมติรทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลทางการค้า ข้อมลูจากลูกค้าของบริษัทฯ หรือลูกค้าของท่าน ข้อมลูจากหน่วยงานที่บังคับ
ใช้กฎหมาย เป็นต้น 

• การสนทนาระหว่างท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึก
ข้อความ หรือวิธีการอื่นใด 

• ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับ หรืออาจไดร้ับเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ และ/หรือ 
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เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลผ่านทาง 
Social Media ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น 

(2.2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 

“ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้

• ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยัน
ตัวตน เอกสารสำคัญของนิติบุคคลที่ออกให้โดยราชการ (กรณีคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสีย
ภาษี สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย 
ภาพหรือบันทีกจากกล้องวงจรปิด (CCTV)  

• ข้อมูลการติดต่อ : ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ อีเมล์  

• ข้อมูลทางการเงิน :  ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขท่ีบัตรเครดติ และชื่อผู้ถือบัตรและ
รายละเอียดของบัตรเครดิต 

• ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : ท่ีอยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบตุัวตน และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร ์

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) : ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ และขอ้มูล
ความพิการ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม  

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในการทำสัญญา
เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมใช้ และ/หรื อ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ 
โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ 

(2.3) การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

(3) การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐาน ทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้  
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วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

การจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการ 

• เพื่อยืนยันตวัตนของท่าน 

• การขึ้นทะเบียนผูข้าย / จัดหาสินค้า หรอืบริการ 

• เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการกับทา่น 

• เพื่อสื่อสารกับทา่นเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการ 

• เพื่อชำระเงิน และบริหารจัดการค่าใช้จา่ยที่ถึงกำหนด เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึง
วัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท หรือกรณีการติดตาม
ทวงหนี้ 

• เพื่อการขนส่งสินค้า 

• เพื่อเรียกรับสินค้า และ/หรือ บริการจากท่าน 

• เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสนิค้า และบริการที่มีอยู่ 

• เพื่อดำเนินการอันจำเป็นเพื่อให้ทา่นสามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ เช่น การจัดทำบัตรเข้าออกสถานที่  

• เพื่อปฏิบัติตามคำรอ้งขอตามสิทธิที่ทา่นมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครอง
ของบริษัทฯ 

• เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการจัดการงานในการจ้างตามสัญญา 

• เพื่อการตรวจสอบกิจการภายในของบริษัท  

• เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 

• เพื่อจัดการกบัข้อพพิาททางกฎหมาย 

• ฐานสัญญา 

• ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
  
  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

• เพื่อกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ 

• เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และท่าน หรือธุรกิจของท่าน 

• เพื่อรักษา และทำใหข้้อมูลการติดต่อเป็นปัจจุบัน 

• เพื่อการรับแจ้งขอ้ร้องเรียนจากผู้ขาย 

• เพื่อตอบข้อร้องเรียน และหาแนวทางในการเยียวยาให้กับทา่น 

• เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่านทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

• ฐานสัญญา 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
 

การพัฒนาธุรกิจ 

• เพื่อวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการที่มีอยู่ • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

การบริหารความมั่นคง ความปลอดภยั และความเสีย่ง 

• เพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ผลการตรวจสุขภาพ การตรวจสอบสาร
เสพติด การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ของบุคลากรของผู้รับเหมา คู่ค้า หรือผู้ให้บริการ 

• เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายใน และโดยรอบบริษัทฯ ซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ของท่านการ
แลกบัตรผ่านเข้าออก  

• เพื่อจัดให้มีการอบรมให้คู่ค้า ในกรณีที่จำเป็นเพื่อรักษาและส่งเสริมการดำเนินการโดยปลอดภัย 
การฝึกอบรมใหก้ับคู่ค้า หรือผู้ใหบ้ริการตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

• เพื่อบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ  

• เพื่อจัดเก็บเอกสารสำหรับตรวจสอบ อา้งอิง 

• เพื่อสืบหา ตรวจสอบ รายงาน และแสวงหาแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน 

• เพื่อตรวจสอบกิจการภายในของบริษัท 

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 

• ฐานความยินยอม 
 
 

• ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
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(4)  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน ดังต่อไปนี ้
(4.1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

• ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมา
ช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผูป้ฏิบัติงานของบุคคลดงักล่าว 

• ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน 

• คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน 

• สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน 

• บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน 

• หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯผู้ตรวจสอบบัญชี 
และบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคมุของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม 

• หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ  

• บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ 
ทนายความ เป็นตน้) และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว 

(4.2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพ่ือจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลในการปฏิบัติตาม

สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

(5)  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และ

ประมวลผลข้อมูลดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ความสัมพันธ์ของท่านกบั
บริษัทฯ ในฐานะคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลที่เปน็เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานานกว่านั้น  

(6) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะ

ดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่าง
ทันท่วงท ี

ท่านมีสิทธดิำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 
(6.1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน 

ท่านมีสิทธทิี่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 
(6.3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ 
(6.4) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถ

ระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้
บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพ่ือขอให้ลบข้อมูล
ส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน 
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(6.5) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐาน
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของ
บุคคล (Profiling) 

(6.6) สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถู กต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล 
หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.7) สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ี
สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือใน
กรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้  

(6.8) สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ หรือ
ประกาศอื่น ๆ ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามท่ีระบุไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง 
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่าน

ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอท่ีถูกต้องตามกฎหมายท้ังหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจ
ใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหน่ึงคำขอในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 

(7)  ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและใช้

มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ท้ังทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทางที่ผิด
วัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัทฯ 

(8)  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย 
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการท่ีบริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ท่ีช่องทาง ดังต่อไปน้ี  

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
อีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11  ถนนเพลินจิต แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02 627 3890-94, เว็บไซต์ www.thaiagroenergy.com 
 

(9)  การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับเหมา คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับเหมา คู่ค้าและพันธมิตรทาง
ธุรกิจฉบับนี้ โดยท่านสามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ได้จากวันที่ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com  

mailto:lanna@lannar.com
http://www.thaiagroenergy.com/
http://www.thaiagroenergy.com/
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน  
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและ

มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่จะประกาศใช้
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ 

และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้  

(1.1) เพื่อการสรรหาบคุลากรและก่อนท่ีบริษัทจะเข้าทำสญัญาจา้งแรงงานกับท่าน 
(1.2) เพื่อการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของท่าน ในการปฏิบัตติามกฎหมายภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือ

ตามสญัญาจ้างงาน 
(1.3) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ท่ีจะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคง

คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบรษิัทฯ 
(1.4) เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ

เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของกระบวนการสรรหาบุคลากรและว่าจ้างพนักงาน
ของบริษัท 

(2.1) แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย เช่น 

• ข้อมูลที่ไดจ้ากท่านโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร การขอรับทุนการศึกษา 
การรับสมัครฝึกงาน (เช่น ใบสมัครงาน, ใบรับสมคัรฝึกงาน, ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา, ประวัติการทำงานโดยย่อ (CV หรือ
เรซูเม่ (Resume)) รวมไปถึง เอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับข่ี เป็นต้น 

• ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากเว็บไซต์รบัสมัครงาน (Recruiter Website) ตัวแทนจัดหางาน (Headhunter) 
หรือจากพนักงานปัจจุบันของบริษทั 

• ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการโทรศัพท์
หรือวีดีโอคอล (Video Call) 

• ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจได้รบัเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• ใบสมัครงาน หรือข้อมูลตา่ง ๆ ในเอกสารที่ท่านได้ให้ข้อมลูไว้กับบรษิัทฯ เมื่อเริ่มต้นหรือระหว่าง
กระบวนการสรรหาบุคลากร การขอรับทุนการศึกษา การรบัสมคัรฝึกงาน 

• การสนทนาโต้ตอบกับท่านโดยการสัมภาษณ์ ประชุม หรือโดยวิธีอ่ืน เช่น อุปกรณ์บันทึกภาพและ/หรอื
เสียง เป็นต้น 
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ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น เอกสารอ้างอิงจาก
นายจ้างเดิม (เช่น ระยะเวลาการทำงาน ผลการปฏิบัติงานระหว่างการทำงานให้กับนายจ้างเดิม เป็นต้น) ข้อมูลที่สามารถ
เข้าถึงได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติการ
ทำงาน ข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิต และข้อมูลประวัติอาชญากรรม 

(2.2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล
ส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

• ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร หมายเลข
บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวท่ีปรากฎอยู่บน
เอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ 
ลายมือช่ือ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) 

• ข้อมูลการติดต่อ : ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ อีเมล ์

• ข้อมูลการศึกษา : รายละเอียดประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศกึษา (Transcript) หลักฐานการจบ
การศึกษา 

• ข้อมูลครอบครัว : ช่ือ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 

• ข้อมูลการทำงาน :  รายละเอยีดเกี่ยวกับอาชีพ การเป็นสมาชิกองคก์รทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้าง 
คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวตัิการทำงาน (CV หรือ Resume) 

• ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม : ข้อมูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของท่าน (เช่น โบนัส, กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ เงินบำนาญ และการประกันภัย) 

• ข้อมูลอื่นๆ : ข้อมูลที่บริษัทฯ ไดร้บัหรืออาจจะไดร้ับระหว่างการสมัภาษณ์งาน 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

• ข้อมูลศาสนา 

• เชื้อชาติ 

• ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์  

• ประวัติอาชญากรรม   
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในการสรรหาและ

พิจารณาบคุลากร อย่างไรกต็าม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปดิเผยข้อมลูประเภทน้ี โดยไมไ่ดร้ับความยินยอม
จากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหส้ามารถกระทำได้ 

(2.3) การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏเิสธการดำเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

(3) การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้  
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวบ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การสมัครฝึกงานของท่าน 

• เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนการศึกษาของท่าน 

• เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน 

• เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

• เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ้างอิง ในกรณีท่ีสามารถกระทำได้ 

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร 

• เพื่อจัดทำบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้างของบริษัทฯ 

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 

• เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ้างอิง ในกรณีท่ีสามารถกระทำได้เท่าท่ีได้รับ
ความยินยอมจากท่าน 

• เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ติดต้ังกล้อง
วงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัทฯ ซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
ของท่าน 

• ฐานสัญญา 
 
 
 
 
 
 

 

• ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 

• ฐานความยินยอม 
 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
 
 

 
(4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

(4.1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

• บุคคลอ้างอิง 

• สถาบันการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลยั เป็นต้น) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ 

• ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ และ/หรือ 

• บุคคลภายนอกที่ดำเนินการตรวจสอบประวตัิในนามของบริษัทฯ (เช่น บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงาน
ตรวจสอบประวตัิอาชญากรรม เปน็ต้น) 

(4.2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ 

ประมวลผลในการปฏบิัติตามสญัญาที่ทำข้ึนระหว่างท่าน และบริษทัฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บคุคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสม 

 

(5) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าท่ีจำเป็น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 

และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเกบ็รักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สิ้นสุด
กระบวนการสรรหาบุคลากร โดยบริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มเีหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานั้น  

หากท่านไดร้ับการคดัเลือกให้เข้าเป็นพนักงาน พนักงานฝึกงาน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน
ไว้ต่อไปหลังจากสิ้นสุดกระบวนการสรรหา ท้ังนี้ จะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลสำหรบัเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลสำหรับพนักงานของบริษัทฯ 
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(6) สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของ
ท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์
บางประการ อย่างทันท่วงท ี

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 
(6.1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความ

ยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ 
บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

(6.2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 
(6.3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

และสมบูรณ์ 
(6.4) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดย
ท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้
สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวัง
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.5) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้
ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากน้ี ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัท
ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและ
พฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 

(6.6) สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ 
พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.7) สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของ
ท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้
สัญญาได้  

(6.8) สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบตัิตามพ.ร.บ.ฯ 
หรือประกาศอ่ืนๆ ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 
ด้านล่าง 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิ
ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  
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บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณีบริษัทฯ 
อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 

 

(7) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและ

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย 
และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีของบริษัทฯ 

 

(8) การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลสว่น

บุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้  
เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
อีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com   
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11  ถนนเพลินจิตแขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02 627 3890-94 เว็บไซต์ www.thaiagroenergy.com 

 

(9) การแก้ไขนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ฉบับนี้ เป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
สม่ำเสมอ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ฉบับนี้ โดยท่านสามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดได้
จากวันที่ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com 

 

 

  

mailto:prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
http://www.thaiagroenergy.com/
http://www.thaiagroenergy.com/


                                                                           บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) 

29 
 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและ
มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่จะประกาศใช้
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

(1)  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ 

และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้  

(1.1) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือก่อนท่ีจะเข้าทำสญัญากับบริษทัฯ 
(1.2) เพื่อการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของท่าน ในการปฏิบัตติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย  
(1.3) เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 
(1.4) เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตวัตนของผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกีย่วข้องหรือมีความสมัพันธ์กับผู้ถือหุ้น 
(1.5) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ท่ีจะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคง

คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบรษิัทฯ 
(1.6) เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ

เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ
บริษัท 

(2.1) แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูล
ทีห่ลากหลาย เช่น 

• ข้อมูลที่ไดจ้ากท่านโดยตรง ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการจองหุ้น/หุ้นกู้ เข้าช่ือซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจดทะเบียน
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับข่ี เป็นต้น  

• การติดต่อกับท่านผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญ/วิสามญัประจำปีของบริษัท หรืออุปกรณ์
อื่นๆ เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณบ์ันทึกภาพ เป็นต้น 

• การสนทนาระหว่างท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึก
ข้อความ หรือวิธีการอื่นใด 

• ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจได้รบัเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

• การเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษทัฯ 
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น นายทะเบยีนหุ้นนายทะเบียน

หลักทรัพย์ นายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น 
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(2.2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) 

ภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้

• ข้อมูลส่วนตัว : ช่ือ นามสกลุ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ลายมอืช่ือ   ภาพถ่าย  ภาพ
หรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) 

• ข้อมูลการติดต่อ : ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศัพท์  เบอร์โทรสาร อีเมล ์

• ข้อมูลอาชีพ : ประสบการณ์และประวัติการทำงาน และบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทอ่ืนหรอื
กิจการอื่นๆ  

• ข้อมูลครอบครัว : ช่ือ และข้อมูลอืน่ ๆ ของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะ
ของท่าน รวมถึงการถือหุ้น ประวัติการจ้างงาน และการบรหิารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ของบุคคล
ดังกล่าว 

• ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม : ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

• รายละเอียดการถือหุ้น : เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น บันทึกของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือครองหุ้น จำนวนหุ้น/หุน้
กู้ การจองหุ้น/หุ้นกู้ การซื้อหุ้น/หุน้กู้ การจำหน่ายหุ้น สิทธิในการรบัเงินปันผล การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผูร้ับมอบฉันทะ 
คำเสนอซื้อและเสนอขาย เง่ือนไขในการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ สำเนาข้อซักถามและข้อร้องเรียนของ  ผู้ถือหุ้น และการติดต่อ
อื่นๆ ระหว่างท่านและบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น 

• ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา : ข้อกำหนด และเง่ือนไขของสัญญาผู้ถือหุ้นของท่าน 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

• ข้อมูลศาสนา 

• ข้อมูลสุขภาพ เช่น การแพ้อาหาร แพ้ยา 
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อให้ท่านสามารถทำ

หน้าท่ีของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือ เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถ
กระทำได้ 

(2.3) การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏเิสธการดำเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

(3) การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 
ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายที่เกีย่วข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้  
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

• เพื่อให้ท่านใช้สิทธิของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้ง
ผู้รับมอบฉันทะ 

• เพื่อการลงทะเบยีนสมดุทะเบยีนผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาและ
ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

• เพื่อจ่ายเงินปันผล 

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรวมถึงจด
หมายถึงผู้ถือหุ้น หนังสือบอกกลา่วเชิญประชุม ประกาศ และข้อมูลเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปันผล รายงานการประชุม รวมถึงการประชุมสามัญประจำปี
ของบริษัทฯ และการประชุมวสิามญัอื่นๆ ท่ีจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 

• เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้มีอำนาจ รวมถึงนายทะเบียนหุน้ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในจัดการการถือหุ้นของท่านในนามของ
บริษัทฯ  

• เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย 

• เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและการแพ้อาหารของผู้ถือหุ้นท่ีสนใจเข้าร่วมประชุม 
หรือเข้าร่วมกจิกรรมกับบริษัทฯ 

• เพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานเอกสารการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจรวมถึง
เอกสารที่มีข้อมลูส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว 

• เพื่อการตรวจสอบกิจการภายใน และการบริหารจัดการธุรกิจของ บริษัทฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อการปฏิบัตติามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธรุกิจของบริษัทฯ  (ทั้ง
ภายในและภายนอก) 

• เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนรว่มและรู้ถึงกิจการของบริษัทฯโดยสังเขป 
เช่น จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทฯ 

• ฐานสัญญา 

• ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ฐานความยินยอม 
 
 

 
• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

 
 
 
 

 

(4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 
(4.1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

• ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ใหบ้ริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น            
ผู้ให้บริการด้านการจัดการประชุม ท้ังนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บรกิาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว 

• ผู้ไดร้ับมอบหมายให้จดัการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน 

• คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน 

• สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้รับประกันและตัวแทนหรือนายหน้าของผู้รับประกัน 
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
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• บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าท่ีใดๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน 

• หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รัฐบาล ศาล หน่วยงาน
ระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ท่ีเกิดขึ้นรวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม 

• หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกนัการทุจริต และอาชญากรรม
ทางการเงินอ่ืนๆ  

• บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของ หรือในนามของท่าน (เช่น ผู ้รับมอบอำนาจ 
ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคล
ดังกล่าว 

(4.2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลใน

การปฏิบัตติามสัญญาที่ทำข้ึนระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 

(5) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจาก
วันที่ความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง  โดยบริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทาง
เทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานานกว่านั้น 

  

(6) สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิ

ของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้
สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที 
      ท่านมีสิทธิดำเนินการเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 

(6.1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความ
ยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมท่ีจะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ 
บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอ่ืนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

(6.2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคล: ท่านมสีิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 
(6.3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

และสมบูรณ ์
(6.4) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณทีี่ไม่มเีหตผุลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของท่านตอ่ไป 
โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม 
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การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละ  คำขอด้วยความ
ระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.5) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้
ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากน้ี ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรม
ของบุคคล (Profiling) 

(6.6) สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์
เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.7) สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน 
หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้  

(6.8) สิทธิในการย่ืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ 
หรือประกาศอื่นๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง 
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของ

ท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ 
อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 

(7) ความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและ

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ  ถูกเปิดเผย และนำไปใช้
ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ 

(8) การจัดการกับเรือ่งรอ้งเรียน หรอืข้อสงสยั 
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพือ่ร้องเรียนเกี่ยวกับวิธกีารที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ชอ่งทาง ดังต่อไปน้ี ติดต่อทีฝ่่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล 
อีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จำกดั (มหาชน) 888/99 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั้น 9  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02 253 8080, 02 253 6820 เว็บไซต์ www.thaiagroenergy.com 
(9)  การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของ
บริษัทฯ โดยที่บริษัทฯจะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบุคคลที่กระทบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผูถ้ือหุ้นฉบับน้ี โดยทา่นสามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ัง
ล่าสุด ได้จากวันที่ดา้นล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com  

mailto:lanna@lannar.com
http://www.lannar.com/
http://www.lannar.com/
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่สนใจร่วมลงทุน 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและ

มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่จะประกาศใช้
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้ึน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ 

และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วยโดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้  

• เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ท่ีจะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคง
คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบรษิัทฯ 

• เพื่อการการทำธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเสีย่งในการลงทุนตามกระบวนการ กฎหมาย และกฎเกณฑ์
ที่บังคับใช้  

• เพื่อการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมลู 

• เพื่อการปฏิบัตติามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธรุกิจของบริษัทฯ (ท้ังภายในและภายนอก) 

• เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมทีท่่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บ

รวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของท่านในฐานะผู้ที่สนใจร่วมลงทุนกับบริษัท 
(2.1) แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมลูที่หลากหลาย เช่น 

• ข้อมูลที่ไดจ้ากท่านโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคณุสมบัติของท่านในฐานะผู้ทีส่นใจรว่ม
ลงทุนกับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของท่าน 

• การสนทนาระหว่างท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึก
ข้อความ หรือวิธีการอื่นใด 

• เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันของบริษัทฯ และ/หรือ เมือ่ท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ปรากฏแกส่าธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลผ่านทาง Social Media เช่น LinkedIn ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ 
จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมลูที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น 

(2.2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า“ประมวลผล”) 

ภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้

• ข้อมูลส่วนตัว: ช่ือ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยัน
ตัวตน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ ภาพบนบตัรประจำตวัประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับข่ี ลายมือช่ือ 
ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทีกจากกล้องวงจรปดิ (CCTV)  



                                                                           บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) 

35 
 

• ข้อมูลการติดต่อ: ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ อีเมล ์

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

• ข้อมูลศาสนา 

• ข้อมูลประวัติการฟ้องร้อง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลประวัติอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน 
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อการพิจารณา

คุณสมบัติของท่านในฐานะผู้ที่สนใจร่วมลงทุนกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล
ประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้การปฏิเสธให้
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏเิสธการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

(3) การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐาน ทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน 

• เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนกับท่าน 

• เพื่อสื่อสารกับท่านระหว่างกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของท่าน และเพื่อแจ้งให้
ท่านทราบถึงผลการพิจารณา 

• เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอตามสิทธิท่ีท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของบริษัทฯ 

• เพื่อจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย 

• เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน และ
โดยรอบบริษัทฯซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่าน หรือ การ
แลกบัตรผ่านเข้าออก 

• เพื่อจัดเก็บเอกสารสำหรับตรวจสอบ อ้างอิง 

• เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

• เพือ่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ท้ังภายในและ
ภายนอก) 

• เพื่อสืบหา ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และประวัติอาชญากรรมด้าน AML และ
การป้องกันอาชญากรรม 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ฐานความยินยอม 
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(4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 
(4.1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึง
ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ  
ของท่านคนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบ
รวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญา
ระหว่าง  บริษัทฯ และท่านหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้
ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ ่งแต่งตั ้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯหน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการ
เงินอื่น ๆ บุคคลใด ๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น) 
และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว 

(4.2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลใน

การปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 

(5) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา หรือไม่มีความประสงค์จะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ อีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือ
เหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานานกว่านั้น  

(6) สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิ
ของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้
สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที่ ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 

(6.1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความ
ยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมท่ีจะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ 
บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอ่ืนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

(6.2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคล: ท่านมสีิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 
(6.3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

และสมบูรณ ์
(6.4) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านไม่สามารถระบตุัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไมม่ีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดย
ท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมลูส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้
สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวัง
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
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(6.5) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้
ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากน้ี ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรม
ของบุคคล (Profiling) 

(6.6) สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์
เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.7) สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของ
ท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญา
ได้  

(6.8) สิทธิในการย่ืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ 
หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษทัฯ 
ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของ
ท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ 
อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 

(7) ความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและใช้

มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมลู
ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ต้ังใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทางที่
ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ 

(8) การจัดการกับเรื่องร้องเรยีน หรือข้อสงสัย 
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปน้ี  
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล 
อีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จำกดั (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02 627 3890-94 เว็บไซต ์www.thaiagroenergy.com 
(9) การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สนใจร่วมลงทุนฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล
ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ระทบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลสำหรับผู้สนใจร่วมลงทุนฉบับน้ี โดยท่านสามารถดูการแก้ไข
เปล่ียนแปลงคร้ังล่าสุดได้จากวันที่ดา้นล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.thaiagroenergy.com  

mailto:lanna@lannar.com
http://www.thaiagroenergy.com/
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอก 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและ
มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่จะประกาศใช้
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้ึน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปดิเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมเีหตผุลที่เหมาะสมในการดำเนินการ 

และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้  

(1.1) เพื่อการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของท่าน ในการปฏิบัตติามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย 
(1.2) เพื่อการรักษาความปลอดภยั 
(1.3) เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 
(1.4) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคง

คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบริษัทฯ 
(1.5) เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมนั้นขึน้อยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ ในฐานะผู้มาติดต่อของบริษัท 

(2.1) แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมลูที่หลากหลาย เช่น 
• ข้อมูลที่ไดจ้ากท่านโดยตรง เช่น บตัรประจำตัวประชาชน หนังสือเดนิทาง ใบอนุญาตขับข่ี เป็นต้น  
• การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปดิ อุปกรณ์บนัทึกภาพ  
• การสนทนาระหว่างท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึก

ข้อความ หรือวิธีการอื่นใด 
• เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
• การเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบรษิัทฯ 

ในบางกรณี บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น หน่วยงานสาธารณะ หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานคัดกรองแหล่งข้อมูล ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น โปรไฟล์ทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

(2.2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ประเภทของ“ข้อมูลส่วนบุคคล”ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย(รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) 

ภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้

• ข้อมูลส่วนตัว: ช่ือ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยัน
ตัวตน สัญชาติ ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบา้น ลายมือช่ือ ภาพถ่าย ภาพหรือ
บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) 
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• ข้อมูลการติดต่อ: ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ อีเมล์  

• ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ท่ีอยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบตุัวตน และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร ์
(2.3) การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏเิสธการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

(3) การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภ ายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐาน ทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงาน
ราชการหน่วยงานสาธารณะ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

• เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย 

• ฐานสัญญา 

• ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย 
  

• เพื่อยืนยันตน 

• เพื่อลงทะเบียนผู้มาติดต่อ 

• เพื่อการเข้าพื้นท่ีของบริษัทฯ  

• เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ 

• เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ท้ังภายใน
และภายนอก) 

• เพื่อปกป้องสถานะทางกฎหมายของบริษัทฯ 

• เพื่อจัดการ และบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯ จัดขึ้น 

• เพื่อป้องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษัทฯ ซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของท่าน  

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 

 

(4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 
(4.1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

• ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ใหบ้ริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น                
ผู้ให้บริการด้านการจัดการประชุม ท้ังนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บรกิาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว 

• ผู้ไดร้ับมอบหมายให้จดัการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน 

• บุคคลผูต้ิดต่อ และตัวแทนของท่าน 

• หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย เช่น รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ 
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• บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม 

• บุคคลใด ๆ ท่ีออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่านหรือในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ 
ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ 

• บุคคลใด ๆ ท่ีบริษัทฯ ไดร้ับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว 
(4.2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื ่อจัดเก็บ และ/หรือ 
ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

(5) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ท่านเป็นผู้มาติดต่อบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานั้น  

(6) สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิ

ของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้
สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที 

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ้
(6.1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความ

ยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ 
บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

(6.2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคล : ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 
(6.3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

และสมบูรณ ์
(6.4) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลสว่นบุคคล

ของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไมม่ีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมลูส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคดัค้านในข้อถัดไป อย่างไรกต็าม 
การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สทิธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทัง้หมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแตล่ะคำขอด้วยความ
ระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.5) สิทธิในการคัดค้าน : ท่านมีสทิธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผล
ภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 
หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงคท์างการตลาด การบันทึกและวิเคราะหล์ักษณะทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 

(6.6) สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล : ท่านมสีิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านช่ัวคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรอืเมื่อท่านร้องขอให้
บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
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(6.7) สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่ งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะใน
กรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความ
ยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อ
ผูกพันภายใต้สัญญาได้  

(6.8) สิทธิในการยื ่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื ่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอ่ืน ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 
ด้านล่าง 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรบัรองสิทธิ
ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจ
ได้ว่าข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่มสีิทธิเขา้ถึงข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี
บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ 
ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 

(7)  ความปลอดภัยของข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและ

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย 
และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีของบริษัทฯ 

(8) การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลสว่น

บุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้  
คณะทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
อีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11  ถนนเพลินจิต แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02 6273890-94 เว็บไซต์ www.thaiagroenergy.com 
 

(9) การแก้ไขนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้มาติดต่อบุคคลภายนอกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคณะกรรมการฉบับนี้ โดย
ท่านสามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ได้จากวันท่ีด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.thaiagroenergy.com  

 

  

mailto:lanna@lannar.com
http://www.thaiagroenergy.com/
http://www.thaiagroenergy.com/
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและ
มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่จะประกาศใช้
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตผุลที่เหมาะสมในการดำเนินการ 

และ/หรือ ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย โดยมีวตัถุประสงค์
หลัก ดังต่อไปนี้  

(1.1) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ท่ีจะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน โดยยังคง
คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกว่าประโยชน์ของบรษิัทฯ 

(1.2) เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ

เก็บรวบรวมนั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของกระบวนการกิจกรรมเพื่อสังคม 
(2.1) แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูล

ที่หลากหลาย เช่น  

• ข้อมูลที่ไดจ้ากท่านโดยตรง ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการสมัคร ลงทะเบยีน หรือลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
บริษัทฯ หรือผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง 
ใบอนุญาตขับข่ี เป็นต้น 

• การติดต่อกับท่านผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโดยวิธีอ่ืน เช่น อุปกรณ์บันทึกภาพและ/หรือเสียง เป็นต้น 

• การสนทนาระหว่างท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึก
ข้อความ หรือวิธีการอื่นใด  

(2.2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย(รวมเรียกว่า“ประมวลผล”) 

ภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้

• ข้อมูลส่วนตัว : ช่ือ นามสกลุ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง อาชีพ ลายมือช่ือ ภาพถ่าย และภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

• ข้อมูลการติดต่อ : ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ อีเมล์  

• ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม :  ข้อมูลรายละเอยีดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

• ข้อมูลศาสนา 

• ข้อมูลสุขภาพ (เช่น การแพ้อาหาร แพ้ยา) 
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บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปดิเผยข้อมลูประเภทน้ี โดยไมไ่ดร้ับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได ้

(2.3) การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจปฏเิสธการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

(3) การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายที่เกีย่วข้อง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวโดยใช้ฐานทางกฎหมาย
ดังต่อไปนี้  

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน 

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อมูลการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ 

• เพื่อบันทึกภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวของท่าน และบรรยากาศของการจัดกิจกรรม  

• เพื่อทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ 

• เพื่อจัดทำเอกสาร ภาพประกอบ เพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นส่วนหน่ึงของบันทึกประวัติศาสตร์ของ
บริษัทฯ ซ่ึงอาจมีการเผยแพร่ หรือตีพิมพ์เป็นหนังสือ หรือผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ 

• เพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานเอกสารการยืนยันตัวตน ซ่ึงอาจรวมถึงเอกสารที่มีข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการแพ้อาหาร 

• ฐานประโยชน์อันชอบธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

• ฐานความยินยอม 

 

(4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 
(4.1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ใหบ้ริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการด้าน
การจัดกิจกรรม ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ สื่อมวลชน ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน
ของบุคคลดังกล่าว 

• หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นๆ  

• สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้รับประกันและตัวแทนหรือนายหน้าของผู้รับประกัน ท่ี
ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

• ผู้ไดร้ับมอบหมายให้จดัการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน 

• คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน 

• บุคคลใด ๆ ท่ีออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ของ หรือในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบ
อำนาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ 

• บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ไดร้ับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกลา่ว 
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(4.2) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื ่อจัดเก็บ และ/หรือ 

ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 

(5) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าท่ีจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 

และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การจัดทำบันทึกกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ/
หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของท่านสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานานกว่านั้น  

 

(6) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิ

ของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้
สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที 

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ้
(6.1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความ

ยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ 
บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอ่ืนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

(6.2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 
(6.3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจบุัน 

และสมบูรณ์ 
(6.4) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม 
การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความ
ระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(6.5) สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผล
ภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 

(6.6) สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้
บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
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(6.7) สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายขอ้มูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของ
ท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ไดเ้ฉพาะใน
กรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสง่มอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลดังกลา่วได้กระทำโดยอาศัยความ
ยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อใหส้ามารถปฏิบัติตามภาระข้อ
ผูกพันภายใตส้ัญญาได้  

(6.8) สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรยีนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอื่น ๆ ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดังกลา่ว 

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยตดิต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 
ด้านล่าง 

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรบัรองสิทธิ
ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจ
ได้ว่าข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่มสีิทธิเขา้ถึงข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี 
บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ 
ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ 

(7)  ความปลอดภัยของข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและ

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย 
และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีของบริษัทฯ 

 

(8) การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพ่ือรอ้งเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้  
เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
อีเมล Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com  
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11  ถนนเพลินจิต               
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02 6273890-94 เว็บไซต์ www.thaiagroenergy.com  

 

(9) การแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ฉบับนี้ โดยท่าน
สามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดได้จากวันที่ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.thaiagroenergy.com  
 

  

mailto:Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
http://www.thaiagroenergy.com/
http://www.thaiagroenergy.com/
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นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie) 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับท่าน อย่างไรก็ตาม เพื ่อให้บริการที ่มีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึง
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่ https://www.thaiagroenergy.com  หรือบนแพลทฟอร์มอื่น ๆ 
ในอินเตอร์เน็ต เช่น เพจเฟสบุ๊ค (facebook fanpage) บัญชีไลน์ (official line account) ของบริษัทฯ เป็นต้น (เรียกรวมกัน
ว่า ”เว็บไซต์”) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซตข์องท่าน และ
การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่าน
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้
งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน 
 

(1) คุกกี้ (Cookie) คืออะไร 
 คุกกี้ คือ ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น 
สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส ( IP Address) เบอร์โทรศัพท์ และ
คำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น 

คุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างไร เพื่อท่ีบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาปรับปรงุ
ประสบการณ์การใช้งาน/ การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยการบันทึกการตั้งค่าของ
คุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งข้ึน 

 

 

(2) บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใด 
- บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
- คุกกี้ประเภทท่ีมีความจำเป็นอยา่งยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) 
- คุกกี้เพ่ือการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies) 
- คุกกี้เพ่ือการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies) 

 
(3) บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง การตั้ งค่าการใช้งานของท่านเมื่อ
ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสูเ่ว็บบราวเซอร์ของท่าน ในกรณีนี้ บริษัทฯใช้คุกกี้เพ่ือ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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หมวดหมู่ของคุกกี ้ วัตถุประสงค์และคำอธิบายหมวดหมู่ของคุกกี ้ อายุการใช้งาน 

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
(Strictly Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคญัต่อการทำงานของเว็บไซต์ 
ซึ่งรวมถึงคุกกี้ท่ีทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้
งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย  

90 วัน 

คุกกี้เพ่ือการทำงานของเว็บไซต์  
(Site Functionality Cookies) 

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คณุสามารถท่องเว็บไซต์และใช้
คุณสมบัติตา่ง ๆ ของเรา เช่น การลงทะเบียน การล็อค
อินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยคุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำ
ตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วย
ให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้
เว็บไซต์ของเราตอบสนองความตอ้งการใช้งานของท่าน 
รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมภิาค 
หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานใน
เว็บไซต ์
หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหลา่นี้ จะส่งผลให้บริการ
บางส่วนหรือท้ังหมดที่เกีย่วข้องอาจทำงานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

90 วัน 

คุกกี้เพ่ือการวิเคราะห/์วัดผลการทำงาน
ของเว็บไซต์ (Site Analytical/ 
Performance Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวน
ผู้เข้าเยีย่มชมเว็บไซตต์ลอดจนช่วยให้เราทราบถึง
พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการ
ทำงานของเว็บไซต์ให้มีคณุภาพดขีึ้นและมีความ
เหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติ
เกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซตโ์ดยใหผู้้ใช้งาน
สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อยา่งง่ายดาย และช่วยให้
เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมี
ประสิทธิผลของโฆษณาของเรา 
หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าคณุได้
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถ
ตรวจสอบผลการทำงานของเว็บไซต์ได ้

90 วัน 

  
อนึ่ง คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะการทำงานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนท่ี และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอ่ืนๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้
และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ 
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(4) การจัดการคุกกี ้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกก้ี โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ลบคุกก้ีซึ่งถูกตั้งค่าไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน เช่น ห้าม
การติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านโดยการปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากน้ี อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดง
ผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

 

(5) นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน 

โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัทฯ ที่ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้มาติดต่อ ซึ่งเผยแพร่
อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัทฯ 

 

(6) การแก้ไขนโยบายคุกกี ้
เราขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงและแกไ้ขนโยบายฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบ

นโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเตมิอื่น ๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และใน
กรณีที่เหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลีย่นแปลงใด ๆ ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ใหไ้ว้ 

 

(7) การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อรอ้งเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
อีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com  
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11  ถนนเพลินจิต              
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02 627 3890-94 เว็บไซต์ www.thaiagroenergy.com 
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ช่องทางในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการแจ้งกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 

 
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมาย

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมท่ีจะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการ
แก้ไขข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น  ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือหากท่านพบเหตุการณ์รั ่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน 
“แบบฟอร์มการแจ้งกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล” และติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ 

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็ปไซตข์องบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) และกรอกรายละเอียด
ต่างๆ แล้วส่งไปรษณีย์มาที ่
เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 11         
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

• กรอกแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ เมื่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ไดร้ับข้อมูลแล้วจะติดต่อ
กลับไปหาท่านต่อไป หรือ 

• ติดต่อเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
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