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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
 

บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวำ่ “บริษัทฯ”) ตระหนกั และเคำรพในควำมเป็นสว่นตวัของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนัน้บริษัทฯจึงได้จัดท ำนโยบำยกำรคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบำยฉบับนี ”้) ขึน้เพื่อก ำกับกำร
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม กำรใช้งำน และกำรเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทฯให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
และคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำ หรือ ผู้มีสว่นได้เสียจำกกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบจำกกำรใช้ข้อมลูสว่นบคุคล
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคมุดแูล โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ขอบเขตการใช้ 

1.1  ให้ประกำศฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบักบัคณะกรรมกำร กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบัของบริษัทจีเอฟพีที จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษัทยอ่ย รวมถึงลกูค้ำ หรือผู้มีสว่นได้เสียที่กระท ำกำรติดต่อให้ข้อมลูมำยงับริษัทฯ โดยตรง หรือผำ่น
ระบบข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทฯ 

1.2  ให้ประกำศฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบักบัทกุกิจกรรมกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลสว่นบุคคล เป็นต้นว่ำ 
ช่องทำงกำรจดัเก็บข้อมลู ประเภทและรูปแบบของข้อมลูที่จดัเก็บ วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯในกำรน ำข้อมลูสว่นบคุคล
ไปใช้ กำรแบง่ปันข้อมลูให้กบับคุคลอื่น ตลอดจนวิธีกำรที่บริษัทฯด ำเนินกำรปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำหรือ ผู้
มีสว่นได้เสยี 

2. ค านิยาม 

“บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 

“บริษัทยอ่ย” หมำยถึง บริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชนจ ำกดั ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของบริษัท โดยมีลกัษณะเป็นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

“ข้อมลูสว่นบคุคล” หมำยถึง ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได้ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยกำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

“เจ้ำของข้อมลู” หมำยถึง บคุคลซึง่เป็นเจ้ำของข้อมลูสว่นบคุคล 

“บคุคล” หมำยถึง บคุคลธรรมดำ  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล ให้กระท ำได้ภำยใต้วตัถปุระสงค์ และเพียงเท่ำที่จ ำเป็นตำมกรอบวตัถปุระสงค์  หรือ
เพื่อประโยชน์ที่มีควำมเก่ียวข้องโดยตรงกบัวตัถปุระสงค์ในกำรเก็บรวบรวม โดยต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมลูทรำบก่อน หรือ ในขณะ
เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลถึงรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

3.1  วตัถปุระสงค์ของกำรเก็บรวบรวม 

3.2  ข้อมลูสว่นบคุคลที่ท ำกำรเก็บรวบรวม 

3.3  กรณีที่เจ้ำของข้อมลูต้องให้ข้อมลูสว่นบคุคล เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือสญัญำ หรือ เพื่อเข้ำท ำสญัญำ โดยต้องแจ้ง
ถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จำกกำรไมใ่ห้ข้อมลูสว่นบคุคลให้เจ้ำของข้อมลูทรำบด้วย 
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3.4  ประเภทของบคุคลหรือหนว่ยงำน ซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวมอำจถกูเปิดเผย 

3.5  สทิธิของเจ้ำของข้อมลู 

4. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรใช้หรือกำรเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีควำมเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัวตัถปุระสงค์ของกำรเก็บรวบรวม และต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมลูที่ให้ไว้ก่อนหรือในขณะนัน้ เว้นแตใ่น
กรณีดงัตอ่ไปนีไ้มต้่องขอควำมยินยอม 

4.1  เพื่อประโยชน์เก่ียวกบักำรวำงแผน หรือ กำรสถิติ หรือ ส ำมะโนตำ่งๆของหนว่ยงำนรัฐ 

4.2  เพื่อปอ้งกนั หรือ ระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต ร่ำงกำยหรือสขุภำพของบคุคล 

4.3  เป็นข้อมลูสำธำรณะโดยชอบด้วยกฎหมำย 

4.4  เพื่อประโยชน์แก่กำรสบืสวนสอบสวนของพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือ ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 

4.5  เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยก ำหนด หรือ ตำมค ำสัง่ศำล 

5. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

คณุภำพของข้อมลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวมนัน้ต้องถกูต้อง เป็นปัจจุบนั ทนัสมยั สมบรูณ์ และไมก่่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผิด เว้นแตจ่ะมีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่น 

6. การรักษาความม่ันคงปลอดภยั  

เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลบั และควำมปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล บริษัทฯได้มีมำตรกำร ดงันี ้

6.1  ก ำหนดสทิธิในกำรเข้ำถึง กำรใช้ กำรเปิดเผย กำรประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล รวมถึงกำรแสดง หรือ ยืนยนัตวับคุคล 
ผู้ เข้ำถึงหรือใช้ข้อมลูสว่นบคุคล ตำมแนวนโยบำยของบริษัทฯอยำ่งเคร่งครัด 

6.2  ในกำรส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่ำงประเทศ รวมถึงกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐำนข้อมูลในระบบอื่น ซึ่งผู้
ให้บริกำรรับโอนข้อมลูหรือบริกำรเก็บรักษำข้อมลูอยูต่่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงที่เก็บรักษำข้อมลูต้องมีมำตรกำร
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่เทียบเทำ่หรือดีกวำ่มำตรกำรตำมนโยบำยนี ้

6.3  ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของบริษัทฯ จนเป็นเหตใุห้มีกำรละเมิดข้อมลูสว่นบคุคล 
หรือ ข้อมลูสว่นบคุคลร่ัวไหลสูส่ำธำรณะ บริษัทฯจะด ำเนินกำรแจ้งเจ้ำของข้อมลูให้ทรำบโดยเร็ว รวมทัง้แจ้งแผนกำร
เยียวยำควำมเสยีหำยจำกกำรละเมิดหรือกำรร่ัวไหลของข้อมลูสว่นบคุคลสูส่ำธำรณะ ในกรณีที่เกิดจำกควำมบกพร่อง
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีควำมเสียหำยใดๆอนัเกิดจำกกำรใช้ หรือ กำรเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลตอ่บคุคลที่สำม รวมถึงกำรละเลย หรือ เพิกเฉยจำกกำรออกจำกระบบ (Log Out) ฐำนข้อมลู หรือ ระบบสือ่สำร
สงัคมออนไลน์ของบริษัทฯ โดยกำรกระท ำของเจ้ำของข้อมลูหรือบคุคลอื่นซึง่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมลู  

6.4  บริษัทฯมีกำรด ำเนินกำรสอบทำน และประเมินประสทิธิภำพของระบบรักษำข้อมลูสว่นบคุคลโดยหนว่ยงำนตรวจสอบ
ภำยใน 
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7. ความรับผิดชอบของบุคคล

บริษัทฯก ำหนดให้พนกังำนหรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคล ต้องให้ควำมส ำคญัและรับผิดชอบในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนีอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยมี
หนว่ยงำน IT ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลภำพรวมตำมนโยบำยให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิผล 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้ำของข้อมลูมีสิทธิขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูล ระงับกำรใช้ชั่วครำว ตลอดจน
สทิธิในกำรขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูให้ถกูต้อง ทนัสมยั และสมบรูณ์อยู่เสมอ ทัง้นี ้เป็นไปตำมที่กฏหมำยที่เก่ียวกบัข้อมลูสว่น
บุคคลก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรขดัแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กำรกระทบต่อควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร กระทบต่อ
เศรษฐกิจและกำรพำณิชย์ของประเทศ มีผลต่อกำรสืบสวนสอบสวนของพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฏหมำย หรือ  กำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดีของศำล หรือ กระทบตอ่สทิธิเสรีภำพของผู้อื่น โดยเจ้ำของข้อมลูสำมำรถติดตอ่บริษัทได้ที่  

บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู:่  312  ถนนพระรำม 2  แขวงบำงมด  เขตจอมทอง  กทม. 10150 
Email Address: ia@gfpt.co.th เบอร์โทรศพัท์:  0-2473-8000 

บทก าหนดโทษ 

ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตำมหน้ำที่ของตน หำกละเลยหรือละเว้นไม่สั่งกำร หรือไม่
ด ำเนินกำร หรือสัง่กำร หรือด ำเนินกำรอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งในหน้ำที่ของตน อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัเร่ือง
ข้อมลูสว่นบคุคล จนเป็นเหตใุห้เกิดควำมผิดพลำดทำงกฎหมำย และ/หรือควำมเสียหำยเกิดขึน้ ผู้นัน้ต้องรับโทษทำงวินยัตำม
ระเบียบของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะไม่ประณีประนอมในควำมผิดใดๆที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบได้กระท ำขึน้ และผู้นัน้ต้องรับโทษ
ตำมควำมผิดที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้หำกควำมผิดดงักลำ่วก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่บริษัทฯ และ/หรือบคุคลอื่นใด บริษัทฯอำจพิจำรณำ
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเพิ่มเติมตอ่ไป 

9. การทบทวนนโยบาย

บริษัทฯจะท ำกำรทบทวนนโยบำยนีอ้ย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือ กรณีที่กฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขทัง้นีเ้พื่อควำม
เหมำะสมและมีประสทิธิภำพ โดยบริษัทจะเปิดเผยนโยบำยที่ได้มีกำรปรับปรุงลำ่สดุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.gfpt.co.th 

นโยบำยฉบบันี ้ให้มีผลตัง้แต ่วนัที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ประกำศ ณ วนัท่ี  1  พฤษภำคม  2563 

(นำยแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม) 

    ประธำนกรรมกำรบริหำร  

- ลงนาม -
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