
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทัฯ) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล และเคำรพสิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึ้น เพ่ือใช้

เป็นแนวทำงในกำรก ำกบัดูแล กำรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล และกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบักฎหมำย 

พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรำยละเอียดของนโยบำยฯ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค านิยาม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึง

ขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ เช่น ช่ือ-สกุล วนัเกิด ท่ีอยู่ ท่ีอยู่ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เลขประจ ำตวัประชำชน อำชีพ 

เวบ็คุกก้ี (web cookie) เป็นตน้ 

“ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว” หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นกำรเฉพำะ มีควำมละเอียดอ่อน และอำจ

ก่อให้เกิดกำรเลือกปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชำติ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำ หรือปรัชญำ 

พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ 

(Biometric) หรือขอ้มูลอื่นใดในท ำนองเดียวกนัท่ีกฎหมำยก ำหนด เป็นตน้ 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบำยฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช้กบักำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มบริษทัฯ ทุกกิจกรรมท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วน

บุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล กำรใชแ้ละกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมำตรกำรกำรปกป้องขอ้มูลส่วน

บุคคล และกำรด ำเนินกำรอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง โดยพนักงำนทุกระดับของกลุ่มบริษทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือ

พนกังำน รวมไปถึงบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ังหรือในนำมของกลุ่มบริษทัฯ 

จะตอ้งยึดถือ และปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี 

3. การให้ความยินยอม 

กลุ่มบริษทัฯ จะยึดถือควำมยินยอมของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นส ำคญั โดยก่อนหรือในขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะ

ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น กลุ่มบริษทัฯ จะขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยชดัแจง้เป็น

ลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินกำรนั้นๆ ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใช้ขอ้มูลส่วน

บุคคลดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีต่ำงไปจำกวตัถุประสงค์เดิมท่ีเคยแจง้ต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรขอควำม

ยินยอมอีกคร้ังโดยแจง้ถึงวตัถุประสงคท่ี์เปล่ียนแปลงไป เวน้แต่เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

 

 



 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบริษทัฯ จะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เม่ือไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลเทำ่นั้น 

ทั้งน้ีบริษทัฯจะด ำเนินกำรให้เจำ้ของขอ้มูลรับรู้ ให้ควำมยินยอม เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำยระบุให้สำมำรถด ำเนินกำรได ้โดย

กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจะจดัเก็บทั้งในรูปแบบเอกสำร และ/หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่ำท่ีจ ำเป็น และเป็นไป

ตำมวตัถุประสงค ์และรำยละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยมีรำยละเอียดท่ีตอ้งแจง้ให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรับทรำบก่อนด ำเนินกำรมีดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

2. กรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคล และผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ำกกำรไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

3. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะท ำกำรเก็บรวบรวม และระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลนั้น 

4. ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงำนซ่ึงขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีไดท้  ำกำรเก็บรวบรวมอำจถูกเปิดเผย 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

6. สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะไม่ท ำกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษ อนัไดแ้ก่ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือ

ในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ควำมพิกำร ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอื่นๆ 

ท่ีกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ก่อนด ำเนินกำร 

กลุ่มบริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกเจำ้ของขอ้มูลโดยตรง ยกเวน้กรณีท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลมำจำก

บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำร ผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทน ตวัแทน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกเจำ้ของขอ้มูล หรือ

เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บมำจำกหน่วยงำนรำชกำร เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นและไดรั้บยกเวน้ดว้ยวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล จะด ำเนินกำรภำยใตค้วำมยินยอมของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และเป็นไป

ตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยหำกกลุ่มบริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องกำรใช ้และกำร

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีต่ำงไปจำกท่ีเคยไดแ้จง้แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรแจง้วตัถุประสงคใ์หม่ให้

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบ และให้ควำมยินยอมก่อนด ำเนินกำรเสมอ เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่

ตอ้งแจง้เจำ้ของขอ้มูลก่อนด ำเนินกำร เช่น กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนก ำกบัดูแล รวมถึง

ในกรณีท่ีมีกำรร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย 

 



 

กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ ในกรณีท่ีประเทศปลำยทำง หรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศ

ท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลนั้นมีมำตรกำรกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ โดยมีมำตรกำรท่ีเทียบเท่ำหรือดีกว่ำมำตรกำรตำม

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี 

6. การเก็บรักษา ความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูล 

กลุ่มบริษทัฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรดำ้นกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมนโยบำยและแนว

ปฏิบติัในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ จ ำกดัสิทธิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

เฉพำะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ของกำรเก็บข้อมูลเท่ำนั้น เพ่ือป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง 

ท ำลำย ใช้หรือเปล่ียนแปลง แกไ้ขขอ้มูลโดยไม่มีสิทธิ หรือมิชอบดว้ยกฎหมำย จดัให้มีกำรบนัทึกผูเ้ขำ้ถึงระบบ (Log Files) 

ก ำหนดระยะเวลำกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทตำมวตัถุประสงค ์และ

ควำมส ำคญัของขอ้มูลส่วนบุคคล และจดัให้มีระบบตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ระยะเวลำ

กำรเก็บรักษำ 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิท่ีก ำหนดไวต้ำม พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดงัน้ี 

สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม กำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ไวก้บักลุ่มบริษทัฯ เวน้

แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำยหรือสัญญำท่ีให้ประโยชน์เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีกำรเพิกถอน

ควำมยินยอมตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีไดใ้ห้ควำมยินยอมไวแ้ลว้โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล กำรขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน หรือกำรขอให้เปิดเผยถึงกำรไดม้ำของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม 

1. สิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบคุคล 

2. สิทธิกำรคดัคำ้นกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบคุคลของตน 

3. สิทธิในกำรขอให้ลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตวัเจำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลได 

4. สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

5. สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจผิด 

ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบคุคลไดข้อใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรบนัทึกขอ้มูลกำรด ำเนินกำรต่อ

กำรขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นหลกัฐำน เพื่อควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้

 

 



 

8. แนวทางในการด าเนนิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ก ำหนดให้มีมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี

โดยเฉพำะมำตรกำรดำ้นกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ จดัให้มีช่องทำงกำรขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูล 

จดัให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัพนกังำนทุกระดบั จดัอบรมและส่ือสำรเก่ียวกบัพระรำชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้พนกังำนตระหนกัถึงหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรวมรวม กำรใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้งตำมนโยบำยและกฎหมำย 

9. บทลงโทษ 

พนกังำนทุกระดบัของกลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งยึดถือ และปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ในกรณีท่ี

พนกังำนด ำเนินกำรใดๆ ละเลย หรือละเวน้กำรด ำเนินกำร ซ่ึงเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย บุคคลนั้นจะตอ้งไดรั้บกำร

พิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยอนัเกิดจำกกำรละเมิดขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรทบทวนนโยบำยเพ่ือปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีเป็นคร้ัง

ครำว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั หรือ กรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี 

เพื่อควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

11. ช่องทางการติดต่อ 

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย หรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติม เก่ียวกบัรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคล กำรแจง้เหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอใชสิ้ทธิตำมนโยบำยฉบบัน้ี สำมำรถติดต่อผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำนกัก ำกบัดูแลและเลขำนุกำรบริษทั 

โทรศพัท ์: (+66)2 3989850 ext.662 
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