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ประกาศ 
ที ่TGE-Policy-016 

เร่ือง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

 เนื่องดว้ยในปัจจุบันไดม้ีความก้าวหน้า และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีแนวโน้มที่อาจ
ก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิในขอ้มลูส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิความเป็นส่วนตวัเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการน าขอ้มลูส่วนบุคคลไป
แสวงหาผลประโยชน์ในทางการคา้ น าไปใช้ในการกระท าความผิดต่าง ๆ หรือน าไปเปิดเผยโดยมิชอบ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่
นอกจากจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการ
พัฒนาระบบดิจิทัล ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐอีกดว้ย บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด 
(มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญัถึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของ ลกูคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรทางธุรกจิ 
บคุลากร ผูบ้รหิาร และกรรมการของบรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจึงไดจ้ดัท านโยบายและแนวทางปฏิบตัิฉบบันีข้ึน้ เพื่อสรา้งกลไกในการ
ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจ บคุลากร ผูบ้รหิาร และกรรมการของบรษิัท 

1. ค านิยาม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลที่สามารถระบุตวัตนของบุคคล หรืออาจจะระบุตัวตนของบุคคลไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

“ขอ้มลูอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความละเอียดอ่อนและมีความสุ่มเส่ียงต่อการถกูใชใ้นการเลือกปฏิบตัิอย่าง
ไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรชัญา  พฤติกรรมทางเพศ  
ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใดซึ่ง
กระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในท านองเดียวกนั 

“เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง บคุคลผูซ้ึ่งมีขอ้มลูส่วนบคุคลท าใหส้ามารถระบตุวัตนไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

“ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีหนา้ที่ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

“เจา้หนา้ที่ควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลผูท้ี่ควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล  แต่งตัง้ขึน้เพื่อใหค้  าแนะน าและตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทางการ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (ที่
ทางการจดัขึน้) 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

2.2. เพื่อใหล้กูคา้  คู่คา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจ บคุลากร ผูบ้รหิาร และกรรมการของบรษิัท เกิดความเชื่อมั่นว่าขอ้มลูส่วน
บคุคลของตนท่ีไดใ้หก้บับรษิัทนัน้ ไดร้บัการดแูลและป้องกนัมิใหม้ีการน าไปใชผิ้ดวตัถปุระสงค ์

2.3. เพื่อก าหนดแนวทางในการจดัเก็บ ดูแล รกัษาและป้องกันการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลอย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งรวมถึงหน่วยงานและผูร้บัผิดชอบ เพื่อมิใหบ้คุคลที่ไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ได้ 

3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

3.1. คณะกรรมการบรษิัท 

3.1.1. ก าหนดใหม้ีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้

3.1.2. ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหม้ีการน านโยบายและแนวทางปฏิบตัิฉบบันีไ้ปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 

3.2. ผูบ้รหิาร 

3.2.1. ก าหนดให้มีมาตรการและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบริษัทใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย  
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิฉบบันี ้ รวมถึงมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.2. ก าหนดให้มีผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี ้ เช่น หน่วยงาน  หรือ
บุคคลเพื่อท าหน้าที่ (1) ก าหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง (2) ปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิฉบบันีแ้ละ (3) ก ากับดแูลด าเนินงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิฉบบั
นี ้

3.2.3. จัดใหม้ีกระบวนการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี ้
ตลอดจนแนวทางและคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3. หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ/บคุคลผูร้บัผิดชอบ/เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

3.3.1. แจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใหไ้ดร้บัทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บคุคล ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล  และสิทธิต่างๆของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

3.3.2. ด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  เช่น แกไ้ข เปล่ียนแปลง และ/หรือลบ/ท าลาย
ขอ้มลูส่วนบคุคล ตามที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลขอ  พรอ้มทัง้บนัทึกรายการและจดัเก็บหลกัฐานในการท า
ธุรกรรมดงักล่าวไวอ้ย่างครบถว้น 

3.3.3. รบัผิดชอบในการจดัเก็บ ดูแล รกัษา และป้องกันการใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท์ี่
บริษัทไดแ้จง้ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยินยอม  ทั้งนีต้ามที่
ก าหนดไวใ้นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิฉบบันี ้ ตลอดจนแนวทางและคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. แนวทางปฏิบัติ 
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4.1. การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

4.1.1. เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ี่
เก่ียวขอ้งตามที่บริษัทก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด ทัง้นี ้
บรษิัทจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูไดร้บัทราบถึงวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู สิทธิของ
เจา้ของขอ้มลู และด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลูใหค้วามยินยอมตามแบบวิธีการท่ีบรษิัทก าหนด    

4.1.2. แจ้งรายละเอียดให้เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล และขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  เวน้แต่จะเขา้
ขอ้ยกเวน้ตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นก าหนดไว้ เช่น (1) 
เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท า
สัญญานั้น (2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทตอ้งปฏิบัติ (3) เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทหรือบุคคลอื่น (4) เพื่อประโยชน์สาธารณะ  (5) จ าเป็นเพื่อระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย  หรือ
สขุภาพของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล   

4.1.3. ตอ้งขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลก่อน  หากบริษัทจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูอ่อนไหวเวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 หรือกฎหมายอื่นก าหนดไว ้

4.1.4. ในกรณีที่บรษิัทว่าจา้งบคุคลภายนอกใหด้ าเนินการใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล  บริษัทจะคดัเลือก
บุคคลที่มีกฎเกณฑห์รือแนวทางในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  ไม่นอ้ยกว่าหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี ้ รวมถึงตอ้งจัดให้มีข้อตกลงเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามที่บรษิัทเห็นสมควร 

4.1.5. บรษิัทจะไม่กระท าการใด ๆ อนัแตกต่างจากที่ระบใุนวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลู เวน้แต่ 

(1) ไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูทราบ และไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

(2) เป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติขอ้มลูส่วนบคุคล หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

4.1.6. สนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรูแ้ละตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม 
การจดัเก็บรกัษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู โดยพนกังานของบริษัทตอ้ง
ปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทก าหนดไว ้เพื่อใหบ้ริษัท
สามารถปฏิบตัิตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ  

4.2. การเก็บรกัษาและระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 

4.2.1. ใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยในการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด  เพื่อ
ป้องกนัการท าลาย  การแกไ้ข  และการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

4.2.2. เก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลเท่าที่จ  าเป็นภายใตว้ตัถปุระสงคท์ี่เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล  
ตามที่ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  จนกว่าเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลจะสิน้สดุความสมัพันธก์บับริษัท 
ทั้งนี ้  บริษัทอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 



 กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 4/5 

 

4.3. มาตรการรองรบัการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทจึงจดัใหม้ีมาตรการรองรบัการใชสิ้ทธิของ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด  ดงันี ้

4.3.1. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งไดแ้ก่ 
(1) สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม 
(2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซึ่งอยู่ในความ

รบัผิดชอบ ของบริษัทหรือใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวที่เจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคลนัน้ไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

(3) สิทธิขอรบัหรือใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัผูอ้ื่นดว้ยวิธีอตัโนมตัิ 
(4) สิทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
(5) สิทธิขอแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง สมบรูณ ์หรือเป็นปัจจบุนั 
(6) สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลได ้
(7) สิทธิขอลบ  ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลไม่สามารถระบตุวับคุคลได  ้

4.3.2. จดัใหม้ีช่องทางในการรบัค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล  ผ่านช่องทางที่บรษิัทก าหนด 

4.3.3. จดัใหม้ีหน่วยงานพิจารณาและด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งจะตอ้งด าเนินการโดย
ไม่ชกัชา้  และแจง้ผลการด าเนินการใชเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลทราบภายในระยะเวลาที่บรษิัทก าหนด 

4.4. การลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทจะจัดใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
เมื่อ 

4.4.1. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล 

4.4.2. หมดความจ าเป็นในการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลตามวตัถปุระสงค ์

4.4.3. เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  และบรษิัท
ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไดต้่อไป 

4.4.4. เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
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4.5. แจง้เหตลุะเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทจดัใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบัแจง้เหตลุะเมิดขอ้มลูส่วนบุคคล  โดยเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลจะพิจารณารวบรวมขอ้มลูและแจง้ไปยงัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  ภายใน 72 ชั่วโมง
นับแต่ทราบเหตุ  หากการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลูส่วน
บคุคล  รวมถึงแจง้ไปยงัเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลใหท้ราบถึงเหตแุห่งการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลพรอ้มทัง้แนวทางใน
การเยียวยาโดยไม่ชกัชา้ 

4.6. การแต่งตัง้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทแต่งตัง้ใหม้ีเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  และมาตรฐานสากลเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  
และมีอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่  เพื่อใหค้  าแนะน าและตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิัททัง้ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลู
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  การประสานงาน  ตลอดจนให้ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลูที่ไดร้บั
หรือทราบจากการปฏิบตัิหนา้ที่ไวเ้ป็นความลบั 

5. การทบทวนนโยบาย 

บริษัทจะท าการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนีอ้ย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกับสภาวการณท์ี่เกิดขึน้และเปล่ียนแปลงไปหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง
หลกัเกณฑท์ี่เป็นสาระส าคญัที่ก าหนดไวใ้นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี้ 

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการ  แนวทางปฏิบัติ และนโยบายทีเ่กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้  และหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงบริษัทจะ
ด าเนินการเผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

เจา้หนา้ที่ควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล แผนกทรพัยากรบคุคล 
บรษิัท ทา่ฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่  จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 79/2 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84150   
หรือติดต่อที่เบอร ์0 7727 7777 ต่อ 1167 โทรสาร  0 7727 7711 
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