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ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ส าหรับลูกค้า 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นีจ้ัดท าขึน้เพื่อให้ท่าน ไดท้ราบและเขา้ใจรูปแบบการเก็บ

รวบรวม ใช ้และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี ้
เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ด าเนินการ ในฐานะ ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบคุคล  ในขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่าน 
เมื่อท่านไดม้ีการติดต่อกบับรษิัท เพื่อด าเนินการภายใตก้ิจกรรมการประมวลผลของบรษิัท 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมและใช ้

 ประเภทข้อมูลสว่นบุคคล วัตถุประสงค ์ ฐานกฎหมาย การเปิดเผยขอ้มูล 
1. รายละเอียดเก่ียวกับท่าน 
เ ช่ น  ชื่ อ - น า ม ส กุ ล 
หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูล
ในบตัรประชาชน  

- สรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้  
- ออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากบัภาษี 

- ความจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิตามสญัญา 

- ความจ าเป็นเพื่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ตาม
กฎหมาย  

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์
ที่ แ จ้ ง ไ ว้ ใ นฉบับนี ้  บ ริษั ท อาจ
เ ปิ ด เ ผย ข้อ มูล ข องท่ า น ให้แก่
บคุคลภายนอกดงัต่อไปนี ้
1. ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร  ห รื อ
หน่วยงานอื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่ง
ใชอ้  านาจตามกฎหมาย  

2. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง 
และ/หรือผูใ้หบ้ริการส าหรบัการ
ด าเนินงานใด ๆ ใหแ้ก่บรษิัท เช่น 
ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผูพ้ฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ ให้บริการงาน
ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

2. ข้อมูลสถานที่หรือวิ ธีการ
ติ ดต่ อ  เ ช่ น  หมาย เ ลข
โทรศัพท์ อี เมล ไลน์ไอดี           
ที่อยู่ แผนที่ จดุที่ตัง้ 

- ส่ งมอบสินค้าและ
บรกิาร 

- ติดต่อ ส่งข่าวสาร  

2. แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม มีดังนี ้

แหล่ง/วิธกีารเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบคุคล 

บริษัทเก็บขอ้มลูจากท่านโดยตรงผ่าน โทรศพัท ์
บัญชีทางการของไลน์ อีเมล นามบัตร โชวรู์ม 
เป็นตน้  

- ชื่อ-นามสกุล ขอ้มูลในบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล ที่อยู่ 
ไลนไ์อดี  

3. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 

พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ใน
ความควบคุมของท่านไดม้ากขึน้ โดยท่านสามารถใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ
บทบญัญัติในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีผลใชบ้งัคบั ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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3.1 สิทธิในการเขา้ถึง รบัส าเนาและขอใหเ้ปิดเผยที่มาของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เวน้แต่กรณีที่
เรามีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่ค  าขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น  

3.2  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน 
สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

3.3 สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านในกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปนี ้ 
3.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราท าการตรวจสอบตามค ารอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง 

สมบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนั 
3.3.2 ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านถกูเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
3.3.3 เมื่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถุประสงค์เราไดแ้จง้ไวใ้นการเก็บ

รวบรวม แต่ท่านประสงคใ์หเ้ราเก็บรกัษาขอ้มลูนัน้ต่อไปเพื่อประกอบการใชสิ้ทธิตามกฎหมายของท่าน 
3.4 สิทธิในการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการ

ปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบดว้ยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การ
ปฏิบตัิตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนส์าธารณะตามภารกิจของบรษิัท) 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  

บริษัทอาจมีการเก็บขอ้มลูของท่านบนคอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรห์รือคลาวดข์องผูใ้หบ้รกิารที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมี
การประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมหรือแอปพลิเคชนัส าเร็จรูปของผูใ้หบ้ริการในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการส่ง
หรือโอนขอ้มลูดงักล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ บรษิัทจะปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งไดร้ะบุไวใ้นแบบแจง้ฉบับนี ้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามอายคุวามทางกฎหมาย  

ทัง้นี ้เมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าวบรษิัทจะท าการ  
- ลบ ท าลายเมื่อหมดความจ าเป็นในการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้ หรือ 
- ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใชป้ระโยชน์ดา้นอื่น เช่น การวิเคราะหท์าง

การตลาด การปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างาน เป็นตน้ 

6 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ในเชิงเทคนิคและการ
บรหิารจดัการ เพื่อป้องกนัมิใหข้อ้มลูสญูหาย หรือมีการเขา้ถึง ท าลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล
โดยไม่ไดร้บัอนญุาต ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศของบรษิัท 

นอกจากนี ้เราไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึน้โดยประกาศใหท้ราบกันโดยทั่วทั้งองคก์ร  
พรอ้มแนวทางปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดความมั่นคงปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล โดยธ ารงไวซ้ึ่ง
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ความเป็นความลบั (Confidentiality) ความถูกตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพรอ้มใชง้าน (Availability) ของขอ้มลู
ส่วนบคุคล โดยเราไดจ้ดัใหม้ีการทบทวนนโยบายดงักล่าวรวมถึงประกาศนีใ้นระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

7 การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อไดร้บัค ารอ้งขอจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผูสื้บสิทธ์ิ ทายาท ผูแ้ทน
โดยชอบธรรม หรือผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ์ตามกฎหมาย โดยส่งค ารอ้งขอผ่านช่องทาง pdpa@oceanglass.com  

ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลู ผูสื้บสิทธ์ิ ทายาท ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ิทกัษ์ตามกฎหมายมีการคดัคา้นการจดัเก็บ 
ความถูกตอ้ง หรือการกระท าใด ๆ เช่น การแจง้ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล บริษัทจะด าเนินการบันทึก
หลกัฐานค าคดัคา้นดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

ทัง้นี ้บรษิัทอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดต้ามกรณีที่มกีฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่ขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นถกู
ท าใหไ้ม่ปรากฏชื่อหรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบตุวัท่านได ้

8 ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทไดก้ าหนดใหเ้จา้หนา้ที่เฉพาะผูท้ี่มีอ  านาจหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการจดัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี ้เท่านัน้ที่จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะด าเนินการให้
เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิตามประกาศนีอ้ย่างเครง่ครดั 

9 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

ในการปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงประกาศนี ้บริษัทอาจพิจารณาแกไ้ขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะท าการ
แจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบริษัท อีเมล ข้อความ (SMS) โดยมีวันที่ของฉบับล่าสุดก ากับอยู่ตอนทา้ย 
อย่างไรก็ดี บรษิัทขอแนะน าใหท้่านโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทราบประกาศฉบบัใหม่อย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลแก่บรษิัท 

โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑห์รือบริการภายใตก้ิจกรรมการประมวลผลนี ้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตาม
ขอ้ตกลงในประกาศนี ้ทัง้นี ้โปรดหยุดการใชง้านหากท่านไม่เห็นดว้ยกับขอ้ตกลงในประกาศฉบบันี ้หากท่านยงัคงใชง้าน
ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี ้มีการแก้ไขและน าขึน้ประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวแลว้ 

10 การติดต่อสอบถาม  

ผู้ควบคุมขอ้มูลสว่นบคุคล (Data Controller) เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (DPO) 
- บรษิัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
- 75/88 - 91 ชัน้ 34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2               

ถ. สขุมุวิท 19 (ซ.วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ                
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

- โทร (02) 661 – 6556 ต่อ 1102 / 1200 
- อีเมล pdpa@oceanglass.com  

- นายทีปกร เกษมหาด ารงฤทธ์ิ 
- 75/88 - 91 ชัน้ 34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2                   
ถ.สขุมุวิท 19 (ซ.วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ           
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
- โทร (02) 661 – 6556 ต่อ 3333  
- อีเมล teepakorn@oceanglass.com   
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