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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั(มหาชน) และบริษัทในเครือ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทน า 
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั(มหาชน) และบริษทัฯ ในเครือ (ต่อไปในนโยบายน้ีเรียกวา่ “บริษัท”) 

ตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่ืนอนัเก่ียวกบัท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้
ท่านสามารถเช่ือมัน่ไดว้่า บริษทัฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย
ขอ้มูลของท่านตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) น้ีจึงไดถู้กจดัท า
ขึ้นเพื่อช้ีแจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) 
ขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัฯ รวมถึงเจา้หน้าท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูด้  าเนินการแทนหรือ       
ในนามของบริษทัฯ โดยมีเน้ือหาสาระดงัต่อไปน้ี 

 
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายน้ีใช้บงัคบักบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในปัจจุบนัและ   
ท่ีอาจมีในอนาคต ซ่ึงถูกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทัฯ เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ภายใตผ้ลิตภณัฑ์และ
บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชั่น เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย     
บริษทัฯ (รวมเรียกวา่ “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
1) ลูกคา้บุคคลธรรมดา 
2) เจา้หนา้ท่ีหรือผูป้ฏิบติังาน ลูกจา้ง 
3) ลูกหน้ี คู่คา้และผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผูรั้บมอบอ านาจ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูถื้อหุน้ ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์

ในรูปแบบเดียวกนัของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ  
5) ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัฯ  
6) ผู ้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.greenresources.co.th  รวมทั้ งระบบ แอปพลิเคชั่น 

อุปกรณ์ หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดยบริษทัฯ 
7) บุคคลอ่ืนท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู ้สมัครงาน ครอบครัวของ

เจา้หนา้ท่ี ผูค้  ้าประกนั ผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 
 ขอ้ 1) ถึง 7) เรียกรวมกนัวา่ “ท่าน” 

http://www.greenresources.co.th/
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นอกจากนโยบายฉบับน้ีแล้ว บริษัทฯ อาจก าหนดให้มีค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
(“ประกาศ”) ส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทัฯ เพื่อช้ีแจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็น
ผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วตัถุประสงค์และเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายใน
การประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้กนัในสาระส าคญัระหว่างความในประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั
และนโยบายน้ี ใหถื้อตามความในประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัของบริการนั้น 

 
3. ค านิยาม 

3.1  “ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดา ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/เปิดเผย แต่ไม่
รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น  

• ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจ าตัวประชาชน 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีท างาน ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ (ส าหรับกรณีต่างจากท่ีอยู่
อาศยั) หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์ไอดีไลน์ บญัชีส่ือสังคม (Social Media Accounts) 

• ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ เช่น IP address, Mac address, Cookie ID 
• ขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์  เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และขอ้มูลอ่ืนใด     

ท่ีถือวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล 
3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไวแ้ก่บริษทัโดยตรง หรือให้ผ่านบริษทั หรือมีอยู่กบับริษทัทั้งท่ี

เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางดิจิทลั 
เวบ็ไซต ์Call Center  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือ ช่องทางอ่ืนใด 

3.1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บหรือ 
3.1.3 เขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบนัการเงิน ผู ้

ให้บริการทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทัขอ้มูลเครดิต และผูใ้ห้บริการขอ้มูล เป็น
ตน้ ซ่ึงบริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่านตามท่ี
กฎหมายก าหนด เวน้แต่บริษทัมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต 

3.2  “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง  ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไว้ในมาตรา  26                
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  เป็นขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแท้
ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึงไดแ้ก่ 
ขอ้มูลเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม
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ทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 
ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

3.3 “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น           
เก็บรวบรวม บนัทึก ส าเนา จดัระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใช้ กูค้ืน เปิดเผย ส่งต่อ 
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้ 

3.4 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

3.5 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกับ     
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.6 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

 บริษทัฯ เก็บรวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง

ให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมคัร ลงทะเบียน สมคัรงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ท าแบบ
ส ารวจหรือใช้งานผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยบริษทัฯ หรือ      
เม่ือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อส่ือสารกับบริษัท ณ ท่ีท าการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนท่ี
ควบคุมดูแลโดยบริษทัฯ เป็นตน้ 

2) ข้อมูลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจากการท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
ผลิตภณัฑ์หรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพนัธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งาน
เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทัฯ ด้วยการใช้คุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 

3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 
โดยท่ีแหล่งขอ้มูลดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือไดรั้บความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทัฯ เช่น การเช่ือมโยงบริการดิจิทลัของ
หน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเอง เป็นตน้ รวมถึงจากความจ าเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ส่วนบุคคลกบัหน่วยงานคู่สัญญาได ้  
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  นอกจากน้ี ยงัหมายความรวมถึงกรณีท่ีท่านเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
แก่บริษทัฯ ดังน้ี ท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายน้ีหรือประกาศของ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น
หากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทัฯ 
   
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นในการให้บริการของ

บริษทัฯ อาจเป็นผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถใหบ้ริการนั้นแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดท้ั้งหมดหรือ
บางส่วน 

 
5. ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ พิจารณาก าหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความ
เหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งน้ี ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี 
บริษทัฯ ใช ้ประกอบดว้ย 
 
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รายละเอียด 
เพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

เพื่อใหบ้ริษทัฯ ด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตาม
พนัธกิจบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวต้ามกฎหมาย  

เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพื่อให้บริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามท่ีกฎหมายท่ีควบคุม 
บริษทัฯ เช่น  
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
-  พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542  
- กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร  
รวมถึง การด าเนินการตามค าสั่งศาล เป็นตน้ 

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ และของ
บุคคลอ่ืน ซ่ึงประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญัไม่น้อยไป
กว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภยัอาคาร
สถานท่ีของ บริษัทฯ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อกิจการภายในของบริษทัฯ เป็นตน้ 
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เป็นการจ าเป็นเพื่อการป้องกนัหรือระงบั
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล 

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล เช่น การใหบ้ริการแอปพลิเคชนัเพื่อเฝ้า
ระวงัโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ 

เพื่อการปฏิบติัตามสัญญา เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญา หรือ
ด าเนินการอนัเป็นความจ าเป็นต่อการเขา้ท าสัญญาซ่ึงท่าน
เป็นคู่สัญญากบับริษทัฯ เช่น การจา้งงาน จา้งท าของ การ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน 
เป็นตน้ 

ความยนิยอมของท่าน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใน
กรณีท่ีบริษทัฯ จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน 
โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม          
ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอม
แลว้ เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดว้ย
วตัถุประสงคท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้มาตรา 24 หรือ 26 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
หรือการน าเสนอ ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์และบริการ
ของคู่สัญญาหรือพนัธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็นตน้ 

 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบติัตามสัญญา 

การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อความจ าเป็นในการเขา้ท าสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลหรือ คัดค้านการด าเนินการประมวลผลตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม  อาจมีผลท าให้บริษทัฯ             
ไม่สามารถด าเนินการหรือใหบ้ริการตามท่ีท่านร้องขอไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน  

 
6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบับริการท่ีท่านใชห้รือบริบทความสัมพนัธ์ท่ีท่านมีกบับริษทัฯ รวมถึงขอ้พิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกบั
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลท่ีระบุไว้ดังต่อไปน้ีเป็นเพียงกรอบการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ เป็นการทัว่ไป ทั้งน้ี เฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ
ท่ีท่านใชง้านหรือมีความสัมพนัธ์ดว้ยเท่านั้นท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้
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ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตวัอยา่ง 
ขอ้มูลเฉพาะตวับุคคล ขอ้มูลระบุช่ือเรียกของท่านหรือขอ้มูลจากเอกสารราชการท่ีระบุ

ขอ้มูลเฉพาะตวัของท่าน เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือกลาง 
ช่ือเล่น ลายมือช่ือ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน สัญชาติ เลขท่ี
ใบขบัขี่ เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอ้มูลทะเบียนบา้น หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ส าหรับ
แต่ละอาชีพ)  หมาย เลขประจ าตัวผู ้ประกันตน  หมาย เลข
ประกนัสังคม เป็นตน้ 

ข้อมูล เ ก่ี ยวกับคุณลักษณะของ
บุคคล 

ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง 
น ้ าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร       
รูปถ่าย ภาษาพูด ขอ้มูลพฤติกรรม ความช่ืนชอบ ขอ้มูลการเป็น
บุคคลลม้ละลาย ขอ้มูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ เป็นตน้ 

ขอ้มูลส าหรับการติดต่อ ข้อมูล เพื่ อการติดต่อท่ าน  เ ช่น  เบอร์โทรศัพท์บ้าน  เบอร์
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์    
บ้าน  ช่ือผู ้ใช้ง านในสั งคมออนไลน์  (Line ID, MS Teams)            
แผนท่ีตั้งของท่ีพกั เป็นตน้ 

ข้อมู ล เ ก่ี ยวกับการท า ง าน และ
การศึกษา 

รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวติัการท างานและประวติั
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ต าแหน่ง หน้าท่ี 
ความเช่ียวชาญ สถานภาพใบอนุญาตท างาน ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง 
หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ประวติัการด ารงต าแหน่ง ประวติั
การท างาน ขอ้มูลเงินเดือน วนัเร่ิมงาน วนัออกจากงาน ผลการ
ประเมิน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ พสัดุในครอบครองของ
ผูป้ฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา     
วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วนัท่ีส าเร็จการศึกษา เป็นตน้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภยัผูป้ฏิบัติงาน เช่น ผูรั้บ
ประกันภยั ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ 
ประเภทกรมธรรม ์วงเงินคุม้ครอง ขอ้มูลเก่ียวกบัการเคลม เป็นตน้ 

ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทาง
สังคม 

ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน  เช่น สถานภาพทาง
การเมือง การด ารงต าแหน่งทางการเมือง การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ความสัมพนัธ์กบัผูป้ฏิบติังานของ บริษทัฯ ขอ้มูลการ



 

หนา้ 7 จาก 16  
 

เป็นผูมี้สัญญาจ้างกับ บริษทัฯ ข้อมูลการเป็นผูมี้ส่วนได้เสียใน
กิจการท่ีท ากบั บริษทัฯ เป็นตน้ 

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการของ 
บริษทัฯ 

รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์หรือบริการของ บริษทัฯ เช่น ช่ือ
บญัชีผูใ้ชง้าน รหสัผา่น หมายเลข PIN ขอ้มูล Single Sign-on (SSO 
ID) รหัส OTP ขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลระบุพิกดั 
ภาพถ่าย วีดีโอ บนัทึกเสียง ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้าน (เวบ็ไซต์
ท่ีอยู่ในความดูแลของ บริษัทฯ เช่น www.greenresources.co.th 
หรือ แอปพลิเคชนัต่าง ๆ) ประวติัการสืบคน้ คุกก้ีหรือเทคโนโลยี
ในลักษณะเดียวกัน  หมายเลขอุปกรณ์  (Device ID) ประเภท
อุปกรณ์ รายละเอียดการเช่ือมต่อ ขอ้มูล Browser ภาษาท่ีใช้งาน 
ระบบปฏิบติัการท่ีใชง้าน เป็นตน้ 

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี มี ค ว า ม
ละเอียดอ่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เช้ือชาติ 
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง 
ประวติัอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า) 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ เป็นตน้ 

 
7. คุกกี ้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้คุก ก้ีรวมถึงเทคโนโลยี อ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์                        
หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการท่ีท่านใช้งาน ทั้งน้ี เพื่อการด าเนินการด้านความปลอดภยัในการ
ใหบ้ริการของบริษทัฯ และเพื่อใหท้่านซ่ึงเป็นผูใ้ชง้านไดรั้บความสะดวกและประสบการณ์ท่ีดีในการใชง้าน
บริการของบริษทัฯ และขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกน าไปเพื่อปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของท่านมากยิ่งขึ้ น โดยท่านสามารถตั้ งค่าหรือลบการใช้งานคุกก้ีได้ด้วยตนเองจากการตั้ งค่าใน                   
เวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) ของท่าน 
 
8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีท่ี บริษทัฯ ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม        
เป็นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษทัฯ 
จะไม่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูใ้ช้อ  านาจปกครองท่ีมี
อ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว์ หรือผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ์ตามแต่กรณี ทั้งน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
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กรณีท่ี บริษทัฯไม่ทราบมาก่อนว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลงัว่า บริษทัฯ ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลของเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคลดังกล่าวโดยยงัมิได้รับความยินยอมจากผูใ้ช้อ  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว์  หรือ         
ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษต์ามแต่กรณี ดงัน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก
บริษทัฯ ไม่มีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

 
9. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัประเภทของผลิตภณัฑห์รือบริการหรือกิจกรรมท่ีท่านใชบ้ริการ ตลอดจนลกัษณะความสัมพนัธ์ของท่าน
กบั บริษทัฯ หรือขอ้พิจารณาในแต่ละบริบทเป็นส าคญั โดยวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวด้งัต่อไปน้ีเป็นเพียงกรอบ
การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ เป็นการทัว่ไป ทั้งน้ี เฉพาะวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือ
บริการท่ีท่านใชง้านหรือมีความสัมพนัธ์ดว้ยเท่านั้นท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัขอ้มูลของท่าน 

1) เพื่อด าเนินการตามท่ีจ าเป็นในการด าเนินประโยชน์สาธารณะท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมอบหมาย
ให้ส าเร็จลุล่วง หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อใช้อ านาจทางกฎหมายท่ีบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีใน
การด าเนินการตามพนัธกิจดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านักงานพฒันารัฐบาล
ดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เพื่อให้บริการและบริหารจดัการบริการของบริษทัฯ ทั้งบริการภายใตส้ัญญาท่ีมีต่อท่าน 
หรือตามพนัธกิจของบริษทัฯ 

3) เพื่อการด าเนินการทางธุรกรรมของ บริษทัฯ 
4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจดัการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน 
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอ้มูลอนัเก่ียวกบัท่าน รวมทั้งเอกสารท่ีมีการกล่าวอา้งถึงท่าน 
6) จดัท าบนัทึกรายการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
7) วิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบับริการของบริษทัฯ 
8) เพื่อด าเนินการตามท่ีจ าเป็นในการบริหารจดัการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมคัรงาน 

การสรรหากรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบติั 
9) ป้องกนั ตรวจจบั หลีกเล่ียง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภยั หรือการ

กระท าท่ีตอ้งห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งบริษทัฯ และเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

10) การยืนยนัตวัตน พิสูจน์ตวัตนและตรวจสอบขอ้มูลเม่ือท่านสมคัรใช้บริการของบริษทัฯ 
หรือติดต่อใชบ้ริการ หรือใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 
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11) ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการใหท้นัสมยั 
12) การประเมินและบริหารจดัการความเส่ียง 
13) ส่งการแจง้เตือน การยนืยนัการท าค าสั่ง ติดต่อส่ือสารและแจง้ข่าวสารไปยงัท่าน 
14) เพื่อจดัท าและส่งมอบเอกสารหรือขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งและจ าเป็น 
15) ยนืยนัตวัตน ป้องกนัการสแปม หรือการกระท าท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
16) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของบริษทัฯ อย่างไร ทั้งใน

ภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการคน้ควา้ และการวิเคราะห์ 
17) ด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีบริษทัฯ มีต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจควบคุม 

หน่วยงานดา้นภาษี การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือภาระผกูพนัตามกฎหมายของบริษทัฯ 
18) ด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลอ่ืน 

หรือของนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการด าเนินการของบริษทัฯ 
19) ป้องกนั หรือหยุดย ั้งอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเฝ้าระวงั

โรคระบาด 
20) จดัเตรียมเอกสารทางประวติัศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การคน้ควา้ หรือจดัท าสถิติท่ี 

บริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการ 
21) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งท่ีมีผลบงัคบัใช้ หรือการด าเนินการเก่ียวกบัคดี

ความ การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเก่ียวกับขอ้มูลของ
ท่าน 

 
10. ประเภทบุคคลท่ีบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตว้ตัถุประสงค์ท่ีได้ระบุไวใ้นขอ้ 9 ขา้งตน้ บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ประเภทของบุคคลผูรั้บขอ้มูลท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ีเป็นเพียงกรอบการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ เป็นการทัว่ไป เฉพาะบุคคลผูรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ี
ท่านใชง้านหรือมีความสัมพนัธ์ดว้ยเท่านั้นท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้

 
ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอยีด 

หน่วยงานของรัฐหรือผูมี้อ านาจท่ีบริษัทฯ 
ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินการตามกฎหมายหรือวตัถุประสงค์
ส าคญัอ่ืน (เช่น การด าเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะ) 

หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หรือมีอ านาจควบคุมก ากบั
ดูแลห รือ มีวัตถุประสงค์ อ่ืน ท่ี มีความส า คัญ  เ ช่น 
กรมสรรพากร กรมแรงงาน ส านกังานต ารวจ ศาล กองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ส านกังานประกนัสังคม เป็นตน้  
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คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการตามกฎหมายของบริษทัฯ  

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลผู ้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ 

คู่สัญญาซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการของ
ผูป้ฏิบติังานของบริษทัฯ  

บุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ จัดซ้ือจัดจ้างให้ด าเนินการ
เก่ียวกับสวสัดิการ เช่น บริษทัประกันภัย โรงพยาบาล 
บริษทัผูจ้ดัท า Payroll ธนาคาร ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์ เป็น
ตน้ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่บุคคลท่ีร่วมงานกบั
บริษัทฯ  เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น 
หน่วยงานผูใ้หบ้ริการท่ีท่านติดต่อผ่านบริการของบริษทัฯ 
ผูใ้ห้บริการดา้นการตลาด ส่ือโฆษณา สถาบนัการเงิน ผู ้
ใหบ้ริการแพลตฟอร์ม ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม เป็นตน้ 

ผูใ้หบ้ริการ บริษทัฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ห้บริการแทน 
หรือสนับสนุนการด า เ นินการของบริษัทฯ  เ ช่น  ผู ้
ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล  (เช่น คลาวด์ โกดัง
เอกสาร) ผูพ้ฒันาระบบ ซอฟตแ์วร์ แอปพลิเคชนั เวบ็ไซต ์
ผูใ้หบ้ริการจดัส่งเอกสาร      ผูใ้หบ้ริการดา้นการช าระเงิน 
ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต                  ผูใ้หบ้ริการโทรศพัท ์ผู ้
ให้บริการดา้น Digital ID ผูใ้ห้บริการส่ือสังคมออนไลน์ 
ผูใ้ห้บริการด้านการบริหารความเส่ียง           ท่ีปรึกษา
ภายนอก ผูใ้หบ้ริการขนส่ง เป็นตน้ 

ผูรั้บขอ้มูลประเภทอ่ืน บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านใหแ้ก่บุคคลผูรั้บขอ้มูล
ประเภทอ่ืน เช่น ผูติ้ดต่อบริษทัฯ สมาชิกในครอบครัว 
มูลนิธิท่ีไม่แสวงหาก าไร วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งน้ี เพื่อการด าเนินการ
เก่ียวกบับริการของบริษทัฯ การฝึกอบรม การรับรางวลั 
การร่วมท าบุญ บริจาค เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีท่ี
จ าเป็น  
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11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ในบางกรณี บริษทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื่อ

ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัระบบคลาวด์ 
(Cloud) ท่ีมีแพลตฟอร์มหรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้) เพื่อสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบั
บริการของบริษทัฯ ท่ีท่านใชง้านหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นรายกิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ีจดัท านโยบายฉบบัน้ี คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมิได้มี
ประกาศก าหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ  ดังน้ี          
เม่ือบริษทัฯ มีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทางบริษัทฯ          
จะด าเนินการเพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
ตามมาตรฐานสากล หรือด าเนินการตามเง่ือนไขเพื่อใหส้ามารถส่งหรือโอนขอ้มูลนั้นไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ 

1) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป
ต่างประเทศ  

2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีประเทศปลายทางมี
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ ทั้งน้ีตามประกาศรายช่ือประเทศท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองส่วนบุคคลประกาศก าหนด  

3) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญากับบริษทัฯ หรือเป็นการท าตาม     
ค าขอของท่านก่อนการเขา้ท าสัญญานั้น 

4) เป็นการกระท าตามสัญญาของบริษทัฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ของท่าน 
5) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน 

เม่ือท่านไม่สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได ้ 
6) เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

 
12. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าท่ีขอ้มูลนั้นยงัมีความจ าเป็นตาม
วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเท่านั้น ตามรายละเอียดท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาและขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านส้ินความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะท าการลบ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะไดป้ระกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท การใชสิ้ทธิหรือคดี
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ความอนัเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไป
จนกวา่ขอ้พิพาทนั้นจะไดมี้ค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
13. การให้บริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผู้ให้บริการช่วง 

บริษทัฯ อาจมีการมอบหมายหรือจดัซ้ือจดัจา้งบุคคลท่ีสาม (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ให้ท า
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษทัฯ ซ่ึงบุคคลท่ีสามดงักล่าวอาจเสนอบริการใน
ลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผูดู้แล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผูใ้ห้บริการคลาวด์ 
(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลกัษณะการจา้งท าของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุ้คคลท่ีสามท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้น บริษทัฯ จะจดัให้มีขอ้ตกลงระบุสิทธิและหนา้ท่ีของบริษทัฯ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
และของบุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมายในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงก าหนดรายละเอียด
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวตัถุประสงค์ ขอบเขตในการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ี
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในข้อตกลงและตามค าสั่งของบริษทัฯ เท่านั้นโดยไม่
สามารถประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นได ้

ในกรณีท่ีผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้ห้บริการช่วง  (ผูป้ระมวลผลช่วง)         
เพื่อท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี บริษทัฯ 
จะก ากบัให้ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจดัให้มีเอกสารขอ้ตกลงระหว่างผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
กบัผูป้ระมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไม่ต ่ากว่าขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ กบัผูป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

 
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ มีมาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการจ ากัดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลให้
สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือได้รับมอบหมายท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลดังกล่าวตามวตัถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลไวแ้ลว้เท่านั้น ซ่ึงบุคคล
ดงักล่าวจะตอ้งยดึมัน่และปฏิบติัตามมาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด ตลอดจน
มีหนา้ท่ีรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนเองรับรู้จากการปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ี โดยบริษทัฯ    
มีมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลทั้งในเชิงองคก์รหรือเชิงเทคนิกท่ีไดม้าตรฐานสากล และเป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

 นอกจากน้ี เม่ือบริษทัฯ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลท่ีสาม ไม่ว่าเพื่อการ
ให้บริการตามพนัธกิจ ตามสัญญา หรือขอ้ตกลงในรูปแบบอ่ืน บริษทัฯ จะก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลและการรักษาความลบัท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อยนืยนัวา่
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจะมีความมัน่คงปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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15. การเช่ือมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 
 บริการของบริษทัฯ อาจมีการเช่ือมต่อไปยงัเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเว็บไซต์หรือ
บริการดงักล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีเน้ือหาสาระแตกต่างจากนโยบาย
น้ี บริษทัฯ ขอแนะน าให้ท่านศึกษานโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ   
เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเขา้ใช้งาน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีความเก่ียวขอ้งและไม่มีอ านาจควบคุมถึง
มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการดงักล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเน้ือหา 
นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระท าอนัเกิดจากเวบ็ไซตห์รือบริการของบุคคลท่ีสาม 

 
16. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ ก ากับและให้
ค  าแนะน าในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหค้วามร่วมมือ
กบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

17. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ไวห้ลายประการ ทั้งน้ี สิทธิดังกล่าวจะเร่ิมมีผลบังคับใช้เม่ือกฎหมายในส่วนของสิทธิน้ีมีผลใช้บงัคบั         
โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึง รับส าเนาและขอให้เปิดเผยท่ีมา
ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมไวโ้ดยปราศจากความยินยอมของท่าน เวน้แต่
กรณีท่ีบริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านดว้ยเหตุตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีท่ี
การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน 

2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบวา่ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั ท่านมีสิทธิขอให้แกไ้ขเพื่อให้
มีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้

3) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ลบหรือท าลายขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็น
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เจา้ของขอ้มูลได้ต่อไป ทั้งน้ี การใช้สิทธิลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจะตอ้งอยู่ภายใต้
เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน ทั้งน้ี ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

ก) เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย 

ค) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้
ตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ในการเก็บรวบรวม แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ประสงคใ์หบ้ริษทัฯ เก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 

ง) เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจ าเป็นใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ                   
อันเน่ืองมาจากการท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม        
ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวมใช้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัฯ มีเหตุในการปฏิเสธค าขอ
โดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น บริษทัฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย  หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะของบริษทัฯ ) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  ในกรณีท่ีท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษทัฯ ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะไดใ้ห้ไวก่้อนหรือหลงั
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บงัคบั) ท่านมีสิทธิถอนความ
ยนิยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริษทัฯ เวน้แต่
มีขอ้จ ากดัสิทธิโดยกฎหมายให้บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลต่อไปหรือยงัคงมีสัญญา
ระหวา่งท่านกบับริษทัฯ ท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู ่
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7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านจากบริษทัฯ ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยวิธีการอตัโนมติั  
รวมถึงอาจขอให้บริษทัฯ  ส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดังกล่าวไปยงัผูค้วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลรายอ่ืน ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 

18. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การไม่ปฏิบติัตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินยัตามกฎเกณฑข์อง บริษทัฯ

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือผูป้ฏิบัติงานของบริษัทฯ) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(ส าหรับผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ทั้งน้ี ตามแต่กรณีและความสัมพนัธ์ท่ีท่านมีต่อบริษทัฯ และอาจ
ไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายล าดบัรอง 
กฎ ระเบียบ ค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

19. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากบัดูแล 
 ในกรณีท่ีท่านพบว่า บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ

ร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลท่ีได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งน้ี ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว 
บริษทัฯ ขอใหท้่านโปรดติดต่อมายงับริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีโอกาสไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและไดช้ี้แจงใน
ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

20. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายน้ีตามท่ีเห็นสมควร และจะท า

การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.greenresources.co.th โดยมีวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ของ      
แต่ละฉบบัแกไ้ขก ากบัอยู่ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบาย
ฉบับใหม่อย่างสม ่าเสมอ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ด าเนินการ 
โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ  

การเขา้ใชง้านผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัฯ ภายหลงัการบงัคบัใชน้โยบายใหม่ ถือเป็นการ
รับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้ งน้ี โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับ
รายละเอียดในนโยบายฉบบัน้ีและโปรดติดต่อมายงับริษทัฯ เพื่อช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่อไป 

21. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีขอ้สงสัย ขอ้เสนอแนะหรือขอ้กังวลเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของบริษทัฯ หรือเก่ียวกบันโยบายน้ี หรือท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
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1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : Data Controller  (DP) 
▪ ช่ือ :บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั(มหาชน) 

▪ สถานท่ีติดต่อ  :405  ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

▪ โทรศพัท ์02-5045237-9 

▪ อีเมล ์: dpo@greenresources.co.th 

 

2) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Data Protection Office (DPO) 

▪ สถานท่ีติดต่อ :405  ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

▪ โทรศพัท ์02-5045237-9 

▪ อีเมล ์: dpo@greenresources.co.th 
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