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นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับผู้บริจาค  

มูลนิธิเอสซีจี หรือ SCG Foundation (ต่อไปนีเ้รียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผูบ้ริจาค (ต่อไปนีเ้รียกว่า 
“ท่าน”) และเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าท่านไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีข้ึน้ 
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”)                      
รวมตลอดถึงการลบและท าลาย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน ์และช่องทางอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด ดงันี ้

 
1. วัตถุประสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสัญญาหรือเพื่อปฏิบตัิตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เช่น 
การออกใบเสรจ็รบัเงินใหก้บัผูบ้รจิาค การตรวจสอบการโอนเงิน  

1.2 เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบคุคลอื่น  
(1) เพื่อใหเ้ราสามารถจัดการ พัฒนา และด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานของเราได ้เช่น การบริหาร 

จดัการ และพัฒนาการด าเนินงานภายในองคก์ร การวิเคราะหแ์ละพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของเรา (ซึ่งรวมถึง

เว็บไซต ์และแอปพลิเคชันของเราดว้ย) การบริหารจดัการความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวขอ้งการบ ารุงรกัษา

และการใชร้ะบบไอที การตรวจสอบและป้องกนัการฉอ้โกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ  

(2) เพื่อประโยชนท์างดา้นความปลอดภัย เช่น จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยั ซึ่งรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านดว้ย เช่น การเขา้สถานท่ีของเรา การเขา้สู่ระบบ (Log in) เขา้เว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนั 

(3) เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์ และวิเคราะหข์อ้มูล (Data Analysis) เช่น การแจง้ข่าวสารและสิทธิประโยชน ์

ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชนั โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์ไดเรก็เมล ์

(4) เพื่อจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร ์เช่น การจดัท าเนียบผูบ้รจิาค  

(5) เพื่อการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย 

1.3 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น  เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน                 
การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญัติของกฎหมาย 
กฏระเบียบ และค าสั่งของผูท้ี่มีอ  านาจตามกฎหมาย 

1.4 เพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของเรา หรือปฏิบัติหนา้ที่ในการใชอ้  านาจรฐัที่ได้
มอบให ้

1.5 กรณีที่ท่านใหค้วามยินยอมเราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
(1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส              

แอปพลิเคชนั โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์และไดเรก็เมล 

(2) เพื่อใหเ้ราด าเนินการจดักิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาขา้งตน้ โดยอาจเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพิ่มเติม โดย

จะแจง้ใหท้ราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้นี ้ท่านสามารถศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัความยินยอมไดใ้นขอ้ 4 
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2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม 
2.1 เมื่อท่าน รว่มบริจาคกับเรา เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล เช่น ชื่อ นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์ท่ีอยู่ หมายเลขบตัร

ประชาชน อีเมล ขอ้มลูการบรจิาค 
2.2 เมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรากรณีที่ เรารอ้งขอ เช่น การกรอกแบบฟอรม์ต่าง ๆ เราจะเก็บข้อมูล               

ส่วนบคุคล เช่น ชื่อ นามสกลุ เพศ อาย ุหน่วยงาน บรษิัท ขอ้มลูการบรจิาค 
2.3 เมื่อท่านติดต่อเรา หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น  ชื่อ นามสกุล อีเมล                 

เบอรโ์ทรศพัท ์ท่ีอยู่ ประวตัิการรว่มกิจกรรมในครัง้ก่อน ๆ ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม 
2.4 ในกรณีที่จ  าเป็น เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน

หรือเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี ้ เราจะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้            
มีมาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษของท่าน 
 

3. คุกกี ้
เรามีการใชค้กุกีเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ตามที่ก าหนดไวต้ามนโยบายการใชค้กุกี ้
https://www.scgfoundation.org/cookie-policy/ 
 

4. การขอความยินยอมและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 
4.1 ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอน             

ความยินยอมของท่านที่ใหไ้วก้ับเราไดต้ลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม  
ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ ทั้งนี ้ท่านสามารถถอนความยินยอม 
กบัเราไดโ้ดยติดต่อ e-mail: khemmanp@scg.com   

4.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ไดใ้หไ้วก้ับเราหรือปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถด าเนินการ
เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคบ์างส่วนหรือทัง้หมดตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ด ้

4.3 หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ ์ก่อนการใหค้วามยินยอมโปรดแจง้รายละเอียดผูใ้ชอ้  านาจปกครองใหเ้ราทราบ
เพื่อใหเ้ราสามารถด าเนินการขอความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองดว้ย 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล        

แต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตใหม้ีระยะเวลาการเก็บรกัษาที่นานขึน้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลา
การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาที่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

5.2 เราจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา
หรือที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  

5.3 กรณีที่เราใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
จนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอมและเราด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จสิน้แลว้ อย่างไรก็ดี เราจะยัง             
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ  าเป็นส าหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให ้                       
เราสามารถตอบสนองต่อค าขอของท่านในอนาคตได ้ 

https://www.scgfoundation.org/cookie-policy/
mailto:khemmanp@scg.com
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6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น 

6.1 เราเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านกบั 
(1) บรษิัทในกลุ่ม และ 
(2) บคุคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ไดเ้ป็นบรษิัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลวุตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม

และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้  เช่น  ผู้ให้บริการผู้ให้บริการ
ทางดา้นเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด ์บรกิารส่ง SMS บรกิาร data analytics) ผูใ้หบ้รกิารเก่ียวกบัธุรกรรมและ
การเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรบัช าระเงินแทน) ผูใ้หบ้ริการจัดท าโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผูต้รวจสอบ 
หน่วยงานของรฐั (เช่น กรมสรรพากร ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคล
อื่นที่จ  าเป็นเพื่อให้เราสามารถด าเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล                   
ส่วนบคุคลตามที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

6.2 บุคคลที่ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ตามข้อ 6.1 อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่ างหากจากเรา                  
โดยท่านสามารถศกึษานโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวไดต้ามที่บคุคลนัน้ ๆ ประกาศ 

6.3 เราจะก าหนดใหผู้ท้ี่ไดร้บัขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวเท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจโดย
มิชอบ  
 

7. มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงส าคัญส าหรับเราและเราได้น ามาตรฐานความปลอดภัย                   

ทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือ                
การเปิดเผยโดยไม่ ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ ผิด การดัดแปลงเปล่ียนแปลง และการท าลายโดย                          
ใชเ้ทคโนโลยีและขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภัย เช่น การเขา้รหสัและการจ ากัดการเขา้ถึง เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคคล               
ที่ไดร้บัอนุญาตเท่านัน้ท่ีเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านและบคุคลเหล่านีไ้ดร้บัการฝึกอบรมเก่ียวกบัความส าคญัของ
การปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคล 

7.2 เราจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลจากผูท้ี่ไม่มีสิทธิหรือหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ และจะจดัใหม้ีการทบทวนมาตรการ
ดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรกัษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม  
 

8. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
8.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล สรุปดงันี ้

(1) ถอนความยินยอมที่ท่านไดใ้หไ้วก้บัเรา เพื่อประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
(2) ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอใหเ้ปิดเผยที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
(3) ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด              

ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น 
(4) คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่าน  
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(5) ลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได ้(anonymous) 
(6) ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
(7) แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  
(8) รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้ง

ลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของเราหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคล 

ทัง้นี ้เราจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได ้
รบัค ารอ้งขอดงักล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด 

8.2 ท่านสามารถใชสิ้ทธิตามกฎหมาย ไดโ้ดยติดตอ่ e-mail: khemmanp@scg.com (โดยจะเริม่ใชสิ้ทธิไดเ้มื่อกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลมีผลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล) 
9. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

9.1 ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล: มลูนิธิเอสซีจี ( SCG FOUNDATION ) 
สถานท่ีติดต่อ: เลขที่ 1 อาคาร 1 ชัน้ 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท:์ 02-586-5506  

9.2 กรณีที่ท่านมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โปรดติดต่อ e-mail: data.privacy@scg.com 
 
กรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่ ผ่านทางเว็บไซตน์ี ้

ซึ่งท่านควรเขา้มาตรวจสอบความเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัเป็นครัง้คราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่

จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกาศ  
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