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1. บทนำ 

บริษัท รีนุส โลจิสติกส จำกัด  (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูล

สวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถเชื่อมั่นไดวา บริษัท มีความ

โปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ นโยบายการ

คมุครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพ่ือชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 

ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย บริษัท รวมถึงเจาหนาที่และบุคคล

ที่เก่ียวของผดูำเนินการแทนหรือในนามของ บริษัท โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

 

2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับ บริษัท ในปจจุบันและที่อาจมีใน

อนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย บริษัท เจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือหนวยงาน

รูปแบบอื่นท่ีดำเนินการโดย บริษัท และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือ

ในนามของ บริษัท (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ 

แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท (รวมเรยีกวา “บริการ”) 

บุคคลมีความสมัพันธกับ บริษัท ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) ลูกคา หรือตัวแทนของลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดา  

2) เจาหนาที่หรือพนักงาน ลูกจาง 

3) คคูาและผใูหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

4) กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใน

รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับ บริษัท 

5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท  

6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซท https://www.rhenus.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ 

หรือชองทางการสื่อสารอ่ืนซึง่ควบคุมดูแลโดย บริษัท 

7) บุคคลอ่ืนที่ บริษัท เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาที่ ผูค้ำ

ประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน 

 ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน” 
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นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว บริษัท อาจกำหนดใหมีคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) 

สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท เพ่ือชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูล

สวนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปน

การเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ

นโยบายนี ้ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น  

 

3. คำนิยาม 

- บริษัท หมายถึง “บริษัท รีนุส โลจิสติกส จำกัด” 

- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติ ไวในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูล

สุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบ

ตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ

กำหนด 

- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม 

บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน รวม 

ลบ ทำลาย เปนตน 

- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท เก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ บุคคลหรือ

นิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
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4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวม 

 บริษัท เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้  

1) ขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการ

ตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใชงาน

ผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคล

ติดตอสื่อสารกับ บริษัท ณ ที่ทำการหรอืผานชองทางติดตออื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท เปนตน 

2) ขอมูลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือ

บริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือ

บริการของ บริษัท ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เปนตน 

3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยท่ี

แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

สวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแกบริษัท เชน การรับขอมูลสวนบุคคลจากองคกรแหงอ่ืนในฐานะที่ 

บริษัท มีหนาที่ตามสัญญาในการดำเนินการดำเนินการตามสัญญา รวมถึงจากความจำเปนเพ่ือใหบริการ

ตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคสูัญญาได   

  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก บริษัท 

ดังนี้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑหรือบริการ 

ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณีที่ตองไดรับความ

ยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก บริษัท  

   

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที่มีความจำเปนในการใหบริการของ บริษัท อาจ

เปนผลให บริษัท ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวหรือองคกรท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล

นั้นเปนตัวแทนไดทั้งหมดหรือบางสวน 

 

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัท พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสมและ

ตามบริบทของการใหบริการ ทั้งนี ้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที ่บริษัท ใช ประกอบดวย 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เพ่ือให บริษัท สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุม 

บริษัท เชน  

- กฎหมายวาดวยภาษีอากร  

รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ บริษัท และของ

บุคคลอ่ืน ซึ่งประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวา

สิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน

บุคคล เชน เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี

ของ บริษัท หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ

กิจการภายในของ บริษัท เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพ่ือเฝา

ระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัตติามสัญญา เพ่ือให บริษัท สามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา หรือ

ดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซึ่งทาน

เปนคูสัญญากับ บริษัท เชน การจางงาน จางทำของ การ

ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน 

เปนตน 

เพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัย

หรือสถิตทิี่สำคัญ 

เพ่ือให บริษัท สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำ

เอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามที่ บริษัท อาจ

ไดรับมอบหมาย เชน การจัดทำทำเนียบผูบริหาร หัวหนา

หนวยงาน การจัดทำสถิติการใชบริการในงานดานตาง ๆ  

งานติดตามการใหบริกา เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน

กรณีที่ บริษัท จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดย
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ไดมีการแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงค

ที่ ไม เปน ไปตามขอยก เวนมาตรา 24 หรือ 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ

การนำเสนอ ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของ

คสูัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแกทาน เปนตน 

  

 

ในกรณีที่ บริษัท มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎหมายหรือเพ่ือความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ คัดคานการ

ดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำให บริษัท ไมสามารถดำเนินการหรือใหบริการ

ตามที่ทานหรือองคกรทีท่านเปนตัวแทนในการดำเนินการไดรองขอไดทั้งหมดหรือบางสวน  

 

6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที ่บริษัท เก็บรวบรวม 

บริษัท อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ท้ังนี้ ขึ้นอยู

กับบริการที่ทานใชหรือบริบทความสัมพันธทีท่านมีกับ บริษัท รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนที่มีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท 

เปนการท่ัวไป ทั้งนี้ เฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นที่

จะมีผลบังคบัใช 

 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ

ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 

ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่

ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ

ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต
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ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม 

เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 

น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูป

ถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล

ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ขอมู ล เพ่ื อการติ ดตอทาน  เชน  เบอรโทรศัพทบาน  เบอร

โทรศัพทเคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณียบาน 

ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่

พัก เปนตน 

ขอมู ล เกี่ ย ว กั บ การท ำงาน แล ะ

การศกึษา 

รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ

การศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาที่ 

ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง 

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการ

ทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของพนักงาน 

ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผล

การศกึษา วันท่ีสำเร็จการศกึษา เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยพนักงาน เชน ผูรับ

ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม 

ประเภทกรมธรรม วงเงินคมุครอง ขอมูลเก่ียวกับการเคลม เปนตน 

ขอมูล เก่ียวกับความสัม พันธทาง

สังคม 

ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง 

การดำรงตำแหนงทางการเมือง การดำรงตำแหนงกรรมการ 

ความสัมพันธกับพนักงานของบริษัท ขอมูลการเปนผูมีสัญญาจาง

กับบริษัท ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีทำกับบริษัท เปน

ตน 



 
 

 
Rhenus Logistics Co., Ltd.  

 
 

      Rhenus Logistics Co., Ltd. · 191/14 CTI Tower 28th Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 · Thailand · Tel: +66 (0)2261-5380 · info@th.rhenus.com · www.rhenus.com 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ขอมูล เก่ียวกับการใชบริการของ 

บริษัท 

รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท เชน ชื่อบัญชี

ผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO ID) 

รหัส OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัด 

ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตที่

อยูในความดูแลของบริษัท หรือแอปพลิเคชันตาง ๆ) ประวัติการ

สืบคน คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ 

(Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียดการเชื่อมตอ ขอมูล 

Browser ภาษาที่ใชงาน ระบบปฏิบัติการที่ใชงาน เปนตน 

ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม

ละเอียดออน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ 

ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง 

ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจำลองใบหนา) 

ขอมูลเก่ียวกับสขุภาพ เปนตน 

 

7. คุกกี ้

บริษัท เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตที่อยูภายใตความดูแลของ

บริษัท เชน www.rhenus.com หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการที่ทานใชงาน ท้ังนี้ เพ่ือการดำเนินการดาน

ความปลอดภัยในการใหบริการของ บริษัท และเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีใน

การใชงานบริการของ บริษัท และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ บรษิัท ใหตรงกับความตองการ

ของทานมากยิ่งข้ึน โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเองจากการตั้งคาในเว็บเบราวเซอร 

(Web Browser) ของทาน 

 

8. ขอมูลสวนบุคคลของผเูยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีที่ บริษัท ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทจะไมทำการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว 

หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณ ีทั้งนี ้เปนไปตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายกำหนด 
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กรณีที่บริษัทไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ และมาพบในภายหลังวาบริษัทไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยยังมิได

รับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี 

ดังนี้ บริษัทจะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหากบริษัทไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืน

นอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 

9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับ

ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมที่ทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ บริษัท 

หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใชขอมูลสวน

บุคคลของ บริษัท เปนการทั่วไป ท้ังนี้ เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี

ความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคบัใชกับขอมูลของทาน 

1) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินประโยชนสาธารณะที่บริษัทไดรับมอบหมายใหสำเร็จ

ลุลวง หรือเปนการจำเปนเพ่ือใชอำนาจทางกฎหมายทีบ่ริษัทมีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย 

2) เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการของบริษัท ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทาน หรือตาม

สัญญาที่มีตอองคกรของทาน 

3) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของบริษัท 

4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกและ

สอดคลองกับความตองการของทาน 

5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับทาน รวมท้ังเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน 

6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลตามที่กฎหมายกำหนด 

7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เก่ียวกับบริการของบริษัท 

8) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเปนในการบริหารจัดการภายในบริษัท รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหา

กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมนิคุณสมบัต ิ

9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่

ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้งบริษัทและเจาของขอมูลสวนบุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือทานสมัครใชบริการของบริษัท หรือติดตอใช

บริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 
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11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 

12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 

13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 

14) เพ่ือจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจำเปน 

15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำที่ไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของบริษัทอยางไร ท้ังในภาพรวมและ

รายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคที่เก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 

17) ดำเนินการตามที่จำเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาที่ที่บริษัทมีตอหนวยงานท่ีมีอำนาจควบคุม หนวยงาน

ดานภาษ ีการบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท 

18) ดำเนินการตามที่จำเปนเพ่ือประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอ่ืน หรือของ

นิติบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับการการดำเนินการของบริษัท 

19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวังโรค

ระบาด 

20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติท่ี บริษัท 

ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ 

21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเก่ียวกับคดีความ 

การดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของทาน 

 

10. ประเภทบุคคลที่ บริษัท เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ภายใตวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน บริษัท อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคล

ดังตอไปนี้ ท้ังนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ 

บริษัท เปนการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธ

ดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคบัใช 

 

ประเภทบุคคลผรูับขอมูล รายละเอียด 

หนวยงานของรัฐหรอืผมูีอำนาจที ่บริษัท 

ตองเปดเผยขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคใน

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล

หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนที่มีความสำคัญ เชน กรมการปกครอง 
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การดำ เนิ น การตามกฎห มายห รื อ

วัต ถุป ระส งคสำคัญ อ่ืน  (เชน  การ

ดำเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ) 

กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน 

กรมการกงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน  

คณะกรรมการ หัวหนาฝายงานตาง ๆ ที่

เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า รด ำ เนิ น ก ารต าม

กฎหมายของบริษัท 

บริษัท อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดำรงตำแหนง

กรรมการ และหัวหนาฝายงานตาง ๆ เชน ฝายบัญชี ฝายบุคคล 

เปนตน 

คูสัญญาซึ่งดำเนินการเก่ียวกับสวัสดิการ

ของพนักงานของ บริษัท 

บุคคลภายนอกท่ี บริษัททำสัญญาวาจางใหดำเนินการเก่ียวกับ

สวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผูจัดทำ 

Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศพัท เปนตน 

พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทอาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลที่รวมงานกับบริษัท 

เพื่อประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผู

ใหบริการที่ทานติดตอผานบริการของบริษัท ผูใหบริการดาน

การตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการแพลตฟอรม ผู

ใหบริการโทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ บริษัทอาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูใหบริการแทน หรือ

สนับสนุนการดำเนินการของบริษัท เชน ผูใหบริการดานการ

จัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผู พัฒนาระบบ 

ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผู

ใหบริการดานการชำระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ

โทรศัพท ผู ใหบริการดาน Digital ID ผู ใหบริการสื่อสังคม

ออนไลน ผูใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษา

ภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน บริษัทอาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภท

อ่ืน เชน ผูติดตอ บริษัท สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ีไมแสวงหา

กำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอื่น ๆ เปนตน 

ทั้งนี้ เพ่ือการดำเนินการเก่ียวกับบริการของบริษัท การฝกอบรม 

การรับรางวัล การรวมทำบุญ บริจาค เปนตน 
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การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ บริษัท อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่จำเปน 

เชน การดำเนินการท่ีเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล  

เปนตน 

 

 

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี บริษัทอาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพ่ือดำเนินการ

ตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพ่ือสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) ที่มีแพลตฟอรม

หรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือ ประเทศเยอรมนี เปนตน) เพ่ือสนับสนุน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยูนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริการของบริษัทที่ทานใชงานหรือมีสวน

เก่ียวของเปนรายกิจกรรม 

อยางไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมีประกาศ

กำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ บริษัท มีความ

จำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง บริษัทจะดำเนินการเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคล

ที่สงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไข

เพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก 

1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดใหบริษัทตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ  

2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุมครอง

สวนบุคคลประกาศกำหนด  

3) เปนการจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญากับบริษัท หรือเปนการทำตามคำขอของ

ทานกอนการเขาทำสัญญานั้น 

4) เปนการกระทำตามสัญญาของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อประโยชนของทาน 

5) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เมื่อทานไม

สามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได  

6) เปนการจำเปนเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะที่สำคัญ 

 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 



 
 

 
Rhenus Logistics Co., Ltd.  

 
 

      Rhenus Logistics Co., Ltd. · 191/14 CTI Tower 28th Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 · Thailand · Tel: +66 (0)2261-5380 · info@th.rhenus.com · www.rhenus.com 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาทีข่อมูลนั้นยังมีความจำเปนตามวัตถุประสงคใน

การเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดท่ีไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 

เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว บริษัทจะทำการลบ 

ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและ

มาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตาม

มาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด 

 

13. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผใูหบริการชวง 

บริษัทอาจมีการมอบหมายหรือจัดทำสัญญาวาจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ 

เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing 

service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลท่ีสามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น 

บริษัท จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของบริษัท ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ีบริษัท

มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลที่บริษัท

มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในขอตกลงและ

ตามคำสั่งของบริษัทเทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผปูระมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี ้บริษัทจะกำกับใหผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและ

มาตรฐานที่ไมต่ำกวาขอตกลงระหวางบริษัทกับผปูระมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 

14. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทมีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึง

ไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาวตาม

วัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการ
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ปกปองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทอยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรับรู

จากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที ่โดยบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลทั้งในเชิงปฏิบัติหรือเชิงเทคนิค

ที่ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามที่คณะกรรมการคมุครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

 นอกจากนี ้เม่ือบริษัทมีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพ่ือการใหบริการตาม

สัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน บริษัท จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษา

ความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลที ่บริษัทเก็บรวบรวมจะมีความ

มั่นคงปลอดภัยอยเูสมอ 

 

15. การเชื่อมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 

 บริการของบริษัทอาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลท่ีสาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ

ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ บริษัท ขอ

แนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพ่ือทราบในรายละเอียด

กอนการเขาใชงาน ทั้งนี้ บริษัทไมมีความเก่ียวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

เว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจาก

เว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม 

 

16. สิทธิของทานตามพระราชบญัญตัคิมุครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวหลาย

ประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ โดยรายละเอียดของสิทธิ

ตาง ๆ ประกอบดวย 

1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มาของ

ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีที่ บริษัทมีสิทธิ

ปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตตุามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีทีก่ารใชสิทธขิองทานจะมีผลกระทบที่

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
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2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูล

สวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง 

เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหบริษัทลบหรือทำลายขอมูลสวน

บุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลไดตอไป 

ทั้งนี ้การใชสิทธลิบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยภูายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทาน ทั้งนี้ ในกรณดีังตอไปนี้ 

ก) เมื่ออยูในชวงเวลาที่บริษัททำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลให

แกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวย

กฎหมาย 

ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตาม

วัตถุประสงคที่บริษัทไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคใหบริษัท

เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยูในชวงเวลาที่บริษัทกำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจาของขอมูลสวน

บุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบดวย

กฎหมาย (เชน บริษัท สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

มีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ

ใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของบริษัท) 
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6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแก บริษัท ในการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ี

ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดยบริษัท เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายใหบริษัทจำเปนตอง

เก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับบริษัทที่ใหประโยชนแกทานอยู 

7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทาน

จากบริษัทในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดย

อัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให บริษัทสง

หรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้ การใชสิทธินี้จะตองอยู

ภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

 

17. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของบริษัท (สำหรับ

พนักงานของบริษัท) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผปูระมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้ 

ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอบริษัท และอาจไดรับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

18. การรองเรียนตอหนวยงานผมีูอำนาจกำกับดูแล 

 ในกรณีที่ทานพบวาบริษัทมิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยัง

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว บริษัท ขอใหทานโปรดติดตอมายัง

บริษัท เพ่ือใหบริษัทมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของ

ทานกอนในโอกาสแรก 

 

19. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจงให

ทานทราบผานชองทาง เวบไซตของบริษัทโดยมีวันท่ีมีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับอยู อยางไรก็ดี 
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บริษัทขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ ผานแอพพลิเคชั่น หรือ

ชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ีบริษัทดำเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบริษัท 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบ

ตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ท้ังนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบาย

ฉบับนี้และโปรดติดตอมายังบริษัทเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 

 

20. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ 

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

บริษัท หรือเก่ียวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอ

สอบถามไดที ่

- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) : บริษัท รีนสุ โลจิสติกส จำกัด 

-    สถานท่ีตดิตอ:  เลขที ่191/4 อาคารซีทีไอทาวเวอร ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต 

   คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

-    โทรศพัท :  022615380 

     

ทานสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเวบไซต https://www.rhenus.com/en/th/infocenter/pdpa/data-protection/  


