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ประกาศความเป็นส่วนตวั 

 

 ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าบรษิัทและบรษิัทในเครอื ตามรายชื่อที่

ปรากฏในเอกสารแนบทา้ยประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ (รวมเรยีกว่า “บริษทั”) มกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านอย่างไรเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์/บริการหรือเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าจะในนามส่วนบุคคลหรือในนามองค์กรก็ตาม        

ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทเมื่อท่านสมคัรใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท และแจ้งให้ท่านทราบถึง

ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวมซึง่รวมถงึขอ้มลูทีบ่รษิทัไดม้าจากการทีท่่านเป็นลกูคา้ของบรษิทั หรอืเป็น

ผูแ้ทน/ผูเ้กีย่วขอ้งของลกูคา้ของบรษิทั เหตุผลในการเกบ็รวบรวม วธิกีารในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล บุคคลทีบ่รษิทั

อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และสทิธขิองท่านตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 เวบ็ไซต์ของบรษิัทเหมาะส าหรบับุคคลอายุตัง้แต่ 20 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป บรษิัทจะไม่จงใจเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

บุคคลทีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของข้อมูลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม 

 บรษิทัมกีารเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

 ข้อมูลท่ีระบุตวัตน: ซึง่รวมไปถงึขอ้มลูใดๆ ทีร่ะบุตวัตนของท่านไดเ้ช่น ชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า วนัเดอืนปีเกดิ 

เลขและข้อมูลบตัรประจ าตัวประชาชน  เลขหนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี สญัชาติ ชื่อผู้ใช้งาน 

(username) หรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีร่ะบุตวับุคคล 
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 ขอ้มูลติดต่อ: ซึง่รวมไปถงึขอ้มลูใดๆ ทีท่่านใหแ้ก่บรษิทัเพื่อใหบ้รษิทัสามารถตดิต่อท่านได ้ เช่น ทีอ่ยู่ทาง

ไปรษณีย ์อเีมล บญัชโีซเชยีลมเีดยี หมายเลขโทรศพัทบ์า้นและโทรศพัทม์อืถอื   

 ข้อมูลการทาํธรุกรรม: ซึง่รวมถงึ แต่ไมจ่ ากดัเพยีง รายละเอยีดเกีย่วกบัการช าระเงนิใหแ้กห่รอืจากท่าน บญัชี

ธนาคารและรายละเอยีดการช าระเงนิผ่านบตัรของท่าน การตดิต่อของท่านกบับรษิทั และรายละเอยีดของผลติภณัฑห์รอื

บรกิารทีท่่านไดซ้ือ้จากบรษิทั 

 การวิจยัทางการตลาดและขอ้ติชมจากท่าน: ซึง่จะรวมไปถงึขอ้มลูใดๆ ทีท่่านแชรก์บับรษิทัโดยสมคัรใจ

เกีย่วกบัประสบการณ์ของท่านในการใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารกบับรษิทั เช่น ความตอ้งการและความสนใจของท่าน 

ขอ้มลูและความคดิเหน็ของท่านทีใ่หเ้มื่อเขา้ร่วมกจิกรรมการท าวจิยั และ/หรอืส ารวจความคดิเหน็ทางการตลาด หรอื ขอ้มลู

การตดิต่อของท่านซึง่ท่านใหบ้รษิทัไวเ้พื่อใชส้ง่ขา่วสารและการอพัเดทต่างๆ ของบรษิทั     

 ข้อมูลโปรไฟล:์ ซึง่รวมถงึรายละเอยีดการเขา้สูร่ะบบ การซือ้หรอืค าสัง่ซือ้ของท่าน ความสนใจหรอืการตัง้ค่า 

ความคดิเหน็หรอืการตอบกลบัแบบส ารวจของท่าน 

 ข้อมูลท่ีได้จากบริการช่วยเหลือลูกค้า: หมายถงึการสือ่สารใดๆ กบัพนกังานของบรษิทัเพื่อการใหบ้รกิารต่าง ๆ 

เช่น บนัทกึการตดิต่อ การรอ้งเรยีน และ/หรอื ขอ้พพิาท อเีมล หรอื จดหมายทีท่่านสง่ใหบ้รษิทั และบนัทกึขอ้ตชิมของท่าน

และค าปรกึษาใด ๆ ทีบ่รษิทัไดใ้หแ้ก่ท่าน 

 รายละเอียดของผูอ่ื้นท่ีท่านให้ไว้: รวมถงึขอ้มลูใดๆ เกีย่วกบับุคคลอื่นทีท่่านไดใ้หไ้วก้บับรษิทัทีบ่รษิทัอาจมี

หรอืไมม่คีวามสมัพนัธท์างกฎหมายโดยตรง เช่น ขอ้มลูทีร่ะบตุวัตนหรอืขอ้มลูตดิต่อของบุคคลเหล่านัน้  

 บรษิทัไม่ไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้ หรอืจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวใด ๆ เกีย่วกบัท่าน ซึง่รวมถงึขอ้มลู

เกีย่วกบัเชือ้ชาตหิรอืเผ่าพนัธุ ์ ความเชื่อทางศาสนาหรอืปรชัญา รสนิยมทางเพศ ความเหน็ทางการเมอืง ขอ้มลูสหภาพ

แรงงาน ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มลูทางพนัธุกรรมและขอ้มลูชวีมติ ิ ขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม รวมทัง้ขอ้มลูอื่นใดซึง่

กระทบต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในท านองเดยีวกนัตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม 

 บรษิทัเกบ็รวบรวมขอ้มลูของท่านมาจากหลายแหล่งดงันี้ 

 ข้อมูลท่ีท่านให้แก่บริษัท: เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ในแบบฟอร์ม ใบสัง่ซื้อ หรือ

แบบฟอรม์อื่นๆ ทีบ่รษิทัสง่ใหท้่าน 



 
 

3 
 

 ข้อมูลท่ีบริษทัสร้างขึ้นเก่ียวกบัตวัท่าน: ซึง่รวมถงึขอ้มูลการขายและการตลาด เช่น รายละเอยีดเกีย่วกบัผลติ

ภณัฑและ/หรอืบรกิารทีท่่านไดร้บัและที่ท่านเลอืก ขอ้มูลภาพเคลื่อนไหวหรอืขอ้มูลเสยีง เช่น ขอ้มูลบนัทกึภาพหรอืเสยีง

ระหว่างท่านกบัพนกังานของบรษิทัในขณะใหบ้รกิาร และขอ้มลูกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

 ข้อมูลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวมจากแหล่งอ่ืน: เช่น ขอ้มูลทีบ่รษิทัไดร้บัมาจากคู่คา้ทางธุรกจิและ/หรอืขอ้มูลทีท่่าน

แชรบ์นโซเชยีลมเีดยีต่างๆ  

 หากท่านไม่ให้ข้อมูลหรือไม่ให้ความยนิยอมต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่บรษิัทแจ้งแก่ท่านว่า

จ าเป็น บรษิัทอาจจะไม่สามารถขายผลติภณัฑห์รอืให้บรกิารทีท่่านต้องการได้ หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีท่ี่บรษิทัมต่ีอ

ท่าน หรือไม่สามารถเข้าท าสญัญากับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทได้ ซึ่งอาจส่งผลให้

ผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารของบรษิทัมขีอ้จ ากดั ถูกระงบั ถูกยกเลกิ หรอืถูกตอ้งหา้ม แลว้แต่กรณี 

 หากท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้แก่บริษัทหรือท่านได้ท าการร้องขอให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลทีส่าม ท่านยนืยนักบับรษิทัว่าบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เขา้ใจถงึเงื่อนไขในประกาศความ

เป็นส่วนตวัฉบบันี้ซึ่งอธบิายเกี่ยวกบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยบรษิทัและท่านยนืยนัว่าท่านมสีทิธใินการเปิดเผยขอ้มูล

สว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลแก่บรษิทั 

การใช้ข้อมลูส่วนบุคคล 

 บริษัทอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตาม

กฎหมายและเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามทีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้ (“ฐานการประมวลผล”)  

 ฐานการประมวลผลภายใต้กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่กีารบงัคบัใช ้มอียู่หลายฐานขึน้อยู่กบัพฤตกิารณ์

และวตัถุประสงคข์องกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลู และประเภทของขอ้มลูทีจ่ะน าไปประมวลผล  

 

 

 

 บรษิทัจะอา้งฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งดงัต่อไปนี้ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน: 

 เมื่อเป็นการจ าเป็นเพื่อปฏบิตัติามสญัญาหรอืหน้าทีท่ี่บรษิทัมต่ีอท่านหรอืเพื่อด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนที่

จะเขา้ท าสญัญากบัท่าน 

 เพื่อเป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทั 
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 เมื่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทั และ 

 เมื่อท่านใหค้วามยนิยอมกบับรษิทัในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน  

 กจิกรรมการประมวลผลบางกจิกรรมอาจอาศยัฐานการประมวลผลมากกว่าหนึ่งฐาน ในกรณีเช่นนี้ บรษิทัอาจจะ

อาศยัฐานการประมวลผลฐานใดฐานหนึ่งเเพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

วตัถุประสงคส์ าหรบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านรวมถงึฐานการประมวลผลเป็นไปดงัตารางนี้ 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การขายผลิตภณัฑแ์ละ/หรอืให้บริการ 

 เพื่อยนืยนัและพสิจูน์ตวัตนของท่าน  

 เพื่อใหบ้รกิารและ/หรอืขายผลติภณัฑข์องบรษิทัแก่ท่าน  

 เพื่อบรหิารจดัการความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบัท่านหรอืธุรกจิของท่าน  

 เพื่อด าเนินการตามค าสัง่ของท่าน  

 เพื่อการตามหนี้ทีค่า้งช าระต่อบรษิทั (หากม)ี 

 เพื่อเป็นการศกึษาว่าท่านมกีารใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษิทั
หรอืขององคก์รอื่น ๆ อย่างไร  

 เพื่อใชใ้นการแจง้เตอืนถงึสทิธปิระโยชน์ทีท่่านพงึไดร้บั 

 เพื่อเป็นการสือ่สารกบัท่านเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารต่าง ๆ  

 เมื่อเป็นการจ าเป็นเพื่อปฏบิตัติาม

สัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อ

ท่านหรือเพื่อด าเนินการตามค า

ขอของท่านก่อนทีจ่ะเขา้ท าสญัญา

กบัท่าน 

 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของ

บรษิทั 

 

 

 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การให้บริการช่วยเหลือลูกค้า  
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 เพื่อตอบกลบัหรอืจดัการต่อค ารอ้งขอต่างๆ ของท่าน และ 

 เพื่อบรหิารค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืดอกเบีย้พงึช าระในบญัชขีอง
ลกูคา้ (หากม)ี  

 

 เมื่อเป็นการจ าเป็นเพื่อปฏบิตัติาม

สัญญาหรือหน้าที่ที่บริษัทมีต่อ

ท่านหรือเพื่อด าเนินการตามค า

ขอของท่านก่อนทีจ่ะเขา้ท าสญัญา

กบัท่าน 

 เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมของ
บรษิทั 

กิจกรรมการตลาด  

 เพื่อท าการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มลกูคา้  

 เพื่อน าเสนอขอ้ความทางการตลาดทีบ่รษิทัไดว้เิคราะหใ์หเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของท่าน 

 เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษิทัและ/หรอืกลุ่ม
บรษิทัในเครอื และ/หรอืพนัธมติรของบรษิทัทีท่่านอาจสนใจแก่ทา่น 

 เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารโซเชยีลมเีดยีสามารถสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ/
หรอืบรกิารของบรษิทัทีท่่านอาจสนใจแกท่่าน 

 เพื่อสือ่สารกบัท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ (รวมไปถงึทาง อเีมล โทรศพัท ์
ขอ้ความ สือ่โซเชยีล ไปรษณีย ์หรอื ต่อหน้า) และ 

 เพื่อจดัเกบ็รกัษาและอพัเดทขอ้มลูตดิต่อของท่านในกรณีทีส่มควร 

 เมื่ อท่ านให้ความยินยอมกับ

บริษัทในการประมวลผลข้อมูล

สว่นบุคคลของท่าน  

 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของ

บรษิทั 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนัธมิตรทางธรุกิจของบริษทัเพื่อการตลาดของบุคคลดงักลา่ว 

 เพื่อใหพ้นัมติรทางธุรกจิของบรษิทัสามารถน าเสนอผลติภณัฑแ์ละ/หรอื
บรกิารของตนใหแ้ก่ท่าน  

 เมื่อท่านใหค้วามยนิยอมกบั
บรษิทัในการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบุคคลของท่าน  

 

 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การพฒันาธรุกิจ  
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 เพื่อท าความเขา้ใจและพฒันาผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของลกูคา้และเพื่อพฒันาประสทิธภิาพทางธุรกจิของบรษิทั 

 เพื่อทดสอบ ท าการวจิยั วเิคราะห ์และพฒันา รปูแบบการใชง้าน 
ผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารใหม่  

 เพื่อวางแผนการพฒันาผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารทีม่อียู่ในปัจจบุนั 

 เพื่อจดัการขอ้รอ้งเรยีนของท่าน (หากม)ี 

 เพื่อท ารายงานสถติ ิหรอืการวจิยัทางการตลาด 

 เพื่อท ารายงานและท าการตรวจสอบภายใน  และ 

 เพื่อท าแบบส ารวจหรอืรบัฟังความเหน็ของท่านเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และ/
หรอืบรกิารของบรษิทั 

 เมื่อเป็นการจ าเป็นเพื่อปฏบิตัติาม
สญัญาหรอืหน้าทีท่ีบ่รษิทัมต่ีอ
ท่านหรอืเพื่อด าเนินการตามค า
ขอของท่านก่อนทีจ่ะเขา้ท าสญัญา
กบัท่าน 

 เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมของ

บรษิทั 

การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษทั 

 เพื่อยนืยนัและพสิจูน์ตวัตนของท่าน และ  

 เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 เพื่อเป็นการปฏบิตัิตามกฎหมาย

ของบรษิทั 

การจดัการความเส่ียงและความปลอดภยั 

 เพื่อเป็นการป้องกนัอาชญากรรมและจดัการความปลอดภยัของบรเิวณ
สถานทีท่ าการของบรษิทั(เช่น บรษิทัอาจตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด (CCTV) ทัง้
ในและรอบๆ บรเิวณสถานทีท่ าการของบรษิทัซึง่อาจท าการเกบ็ภาพถ่าย 
วดีโีอ หรอืบนัทกึเสยีงของท่าน และของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัท่าน
หรอืกบัธุรกจิของท่าน)   

 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของ

บรษิทั 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 
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กิจกรรมการประมวลผลข้อมลูอ่ืนๆ  

 เพื่อด าเนินการประมวลผลขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว้
ในตารางนี้   

 ฐานการประมวลผลเดียวกับ

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของท่านใหแ้ก่

บุคคลภายนอกเท่าทีก่ฎหมายจะอนุญาต เช่น ในกรณีทีท่างบรษิทัหรอืบุคคลภายนอก: 

 จ าเป็นจะตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อจะใหบ้รกิารและ/หรอืผลติภณัฑท์ีท่่านรอ้งขอ (เช่น เพื่อการ

ด าเนินการช าระเงนิ) 

 มหีน้าทีต่่อสาธารณะหรอืหน้าทีท่างกฎหมายทีต่อ้งปฏบิตัติาม (เช่น เพื่ออ านวยความสะดวกในการสบืหา และ
ป้องการการทุจรติ หรอืการหนีภาษ)ี 

 จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท ารายงานตามกฎหมาย การด าเนินคดี

หรอืการก่อตัง้หรอืยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งและผลประโยชน์ตามกฎหมายของบรษิทัหรอืของบุคคลภายนอก 

 มเีหตุผลทางธุรกจิอนัชอบธรรมในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว (เช่น การบรหิารความเสีย่งของธรุกจิ การยนืยนั
ตวัตน หรอืการท าใหบ้รษิทัอื่นสามารถใหบ้รกิารท่านตามทีท่่านรอ้งขอ หรอืสามารถวเิคราะหค์วามเหมาะสมของ
ผลติภณัฑ ์และ/หรอืบรกิารส าหรบัท่าน)  

 มคีวามจ าเป็นเพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสขุภาพของท่าน และ/หรอื 

 ไดม้กีารขออนุญาตจากท่านหรอืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของท่านเพื่อทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน

และท่านหรอืบุคคลดงักล่าวไดใ้หค้วามยนิยอมดว้ยแลว้ 

 การเปิดเผยขอ้มูลในบางกรณีอาจต้องอาศยัฐานการประมวลผลมากกว่าหนึ่งฐาน ในกรณีดงันี้ ทางบรษิทัอาจใช้

ฐานการประมวลผลทีร่ะบุไวฐ้านใดกไ็ดใ้นการเปิดเผยขอ้มลู  

 

  

 

 

 
 

 บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของท่านเพื่อ

วตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ผูอ้ื่นซึง่รวมไปถงึ  
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 บรษิทัในเครอื 

 ผูร้บัจา้ง ตวัแทน หรอืผูใ้หบ้รกิารซึง่ใหบ้รกิารหรอืท างานใหก้บับรษิทั 

 ใหบ้รกิารการการท าโฆษณาในลกัษณะของการตดิตามลกูคา้หรอืกลุ่มเป้าหมาย (remarketing) 

 พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั 

 สถาบนัการเงนิ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารรบัช าระเงนิ 

 หน่วยงานภาครฐั ศาล หน่วยงานระงบัขอ้พพิาท หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานป้องกนัการฉ้อโกง หน่วยงานดา้น

ภาษแีละผูต้รวจสอบ และ 

 บุคคลอื่นทีบ่รษิทัเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหต้ามค าสัง่ของท่าน  

 ในบางกรณีผูร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีไ่ดม้กีารระบุไวข้า้งตน้อาจอยู่นอกประเทศไทย บรษิทัจะด าเนินการให้

แน่ใจว่าการสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลไปต่างประเทศจะเป็นไปตามหลกัการทีร่ะบุในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้ 

 ทัง้นี้ อาจมบีางกรณีที่บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืขอ้มูลอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงั

บุคคลภายนอก เช่น ขอ้มูล advertising identifier หรอื การท า one-way coding (cryptographic hash) ของตวัระบุบญัชี

ทัว่ไป (common account identifier) (เช่นหมายเลขตดิต่อหรอือเีมล) เพื่อใหส้ามารถจดัท าโฆษณาเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 

 บรษิัทจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ตามที่อธบิายไว้ หากบรษิทัมี

ความประสงคท์ีจ่ะเกบ็รวบรวมหรอืใชข้อ้มลูอื่นเพิม่เตมิซึง่ไม่ไดอ้ธบิายไวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้  บรษิทัจะแจง้

ใหท้่านทราบและ/หรอืขอความยนิยอมจากท่านก่อน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งหรอืโอนเพื่อการประมวลผลในประเทศอื่นทีบ่รษิทัในเครอืหรอืผูใ้หบ้รกิารของ

บรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิอยู่หรอืจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายต่างๆ บรษิทัจะด าเนินการทุกขัน้ตอนทีจ่ าเป็นตามสมควรเพื่อให้

มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดร้บัการเกบ็ดูแลอย่างปลอดภยัและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้รวมถงึ

ขอ้ก าหนดต่างๆ ภายใต้กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในบางกรณี อาจรวมไปถงึการเขา้ท าสญัญามาตรฐานต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง (หรอืมาตรการทีม่ผีลเทยีบเท่า) กบัคู่สญัญาทีอ่ยู่นอกประเทศไทยดว้ย  

 

 

 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 
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 บรษิทัเกบ็รวบรวมขอ้มลูของท่านไวท้ีท่ีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการ

เกบ็รวบรวมตามทีร่ะบุขา้งตน้ และ/หรอืเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษิทัอาจเกบ็ขอ้มลูของท่านเป็นระยะเวลาสงูสดุ 10 ปีหลงัจากทีท่่านสิน้สดุความสมัพนัธก์บับรษิทั เพื่อใหแ้น่ใจ

ว่าขอ้พพิาททางสญัญาใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้สามารถจดัการไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ดว้ยเหตุผลทาง

กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืเหตุผลทางเทคนิค บรษิทัอาจเกบ็ขอ้มลูของท่านไวน้านกว่า 10 ปี หากบรษิทัไมจ่ าเป็นตอ้งเกบ็

รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวแ้ลว้ บรษิทัจะท าลาย ลบ หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลนัน้ไม่สามารถระบุตวัตนทา่นได ้ 

สิทธิของท่านในฐานะเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ภายใตข้อ้ก าหนดและขอ้ยกเวน้ของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ท่านมสีทิธดิงัต่อไปนี้: 

 สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านสามารถถอนความยนิยอมทีท่่านไดใ้หไ้วก้บับรษิทั การถอนความยนิยอม

ของท่านจะไม่สง่ผลกระทบต่อการประมวลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีม่อียู่ก่อนทีก่ารถอนความยนิยอมของท่านจะ

มผีลบงัคบั 

ในกรณีทีค่วามยนิยอมจากท่านไม่ใช่เงื่อนไขบงัคบั การถอนความยนิยอมดงักล่าวอาจท าใหบ้รษิทัมขีอ้จ ากดัใน

การมอบสทิธปิระโยชน์หรอืประสบการณ์การใชบ้รกิารอย่างเตม็รปูแบบของผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารทีท่่านไดร้บั 

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ในกรณีทีค่วามยนิยอมจากท่านเป็นเงื่อนไขบงัคบั การถอนความยนิยอมดงักล่าวอาจท าใหบ้รกิารของบรษิทัมี

ขอ้จ ากดั ถูกระงบั ยกเลกิ หรอืตอ้งหา้มภายใตก้ฎหมาย ทัง้นี้ตามแต่กรณี 

ไม่ว่าจะในกรณีใดกต็าม บรษิทัจะไม่รบัความรบัผดิชอบต่อความสญูเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้และขอสงวนสทิธติาม

กฎหมายของบรษิทัไวอ้ย่างชดัแจง้ทุกประการในกรณีทีก่ารถอนความยนิยอมของท่านน าไปสู ่ การจ ากดั ถูกระงบั 

ยกเลกิ หรอืตอ้งหา้มภายใตก้ฎหมาย 

 สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมสีทิธใินการไดร้บัส าเนาของขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบัท่านทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ

บรษิทั และมสีทิธใินการตรวจสอบว่าบรษิทัไดท้ าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมายหรอืไม ่

 สิทธิในการแก้ไข: ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูเกีย่วกบัท่านซึง่บรษิทัเกบ็รวบรวมไวโ้ดยไม่สมบรูณ์หรอืไม่ถูกตอ้ง 
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 สิทธิในการลบ: ท่านสามารถขอใหบ้รษิทัลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดใ้นกรณีทีไ่มม่เีหตุผลอนัใดที่

บรษิทัจะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านอกีต่อไป นอกจากนี้ ท่านยงัมสีทิธทิีจ่ะขอใหบ้รษิทัลบ

หรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่า่นไดใ้ชส้ทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน (โปรดอ่านดา้นล่าง) 

 สิทธิคดัค้าน: ท่านสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านในกรณีทีบ่รษิทัอาศยัฐานการ

ประมวลผลเพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัหรอืของบุคคลภายนอกหากมกีรณีทีท่ าใหท้่านมสีทิธคิดัคา้นการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี้ นอกจากนี้ ท่านยงัมสีทิธใินการคดัคา้นไม่ใหบ้รษิทั

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดแบบตรง 

 สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมลู: ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน เช่น ใน

กรณีทีท่่านประสงคใ์หบ้รษิทัระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านซึง่บรษิทัก าลงัด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยู่ 

 สิทธิในการขอให้ส่งหรอืโอนข้อมูล: ท่านมสีทิธขิอใหม้กีารสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปยงับุคคลหรอื

องคก์รอื่น 

 สิทธิในการรอ้งเรียน: ท่านสามารถยื่นเรื่องรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูทีม่เีขตอ านาจไดห้ากท่านเชื่อว่า

บรษิทัไม่ไดป้ฏบิตัติามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กรุณากรอกแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัก าหนดเพื่อใชส้ทิธขิองท่าน โปรดทราบว่าบรษิทัจะขอใหท้่านแสดงหลกัฐานยนืยนั

ตวัตนของท่านต่อบรษิทัก่อนทีบ่รษิทัจะด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธขิองท่าน บรษิทัจะด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธดิงักล่าว

ของท่านโดยไม่ชกัชา้และจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าหากบรษิทัตอ้งการเวลาเพิม่ในการด าเนินการดงักล่าว 

 หากท่านเป็นลกูคา้ของบรษิทักอ่นวนัที ่ 1 มถุินายน 2565  บรษิทัจะเกบ็รกัษาและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่าน

ต่อไปโดยอาศยัความยนิยอมทีท่่านไดใ้หไ้วก้บับรษิทัมาก่อนแลว้ ทัง้นี้ ท่านมสีทิธใินการถอนความยนิยอมดงักล่าวไดโ้ดย

ตดิต่อบรษิทัเพื่อทีบ่รษิทัจะไดด้ าเนินการตามค าขอของท่าน 

 โปรดทราบว่าสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูดงักล่าวไมใ่ช่สทิธเิดด็ขาดเนื่องจากเป็นสทิธทิีต่อ้งค านึงถงึประโยชน์อนัชอบ

ธรรมของทางบรษิทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายดว้ย   

การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัความเป็นสว่นตวัของท่าน ดงันัน้บรษิทัจงึมุ่งเน้นทีจ่ะรบัรองความปลอดภยัของขอ้มลูสว่น

บุคคลของท่าน บรษิทัมกีารตรวจสอบและใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ดา้นความพรอ้มและเหมาะสม

เชงิอุปกรณ์ เชงิเทคนิค และเชงิองคก์ร ในมาตรการรกัษาความปลอดภยัเมื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
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 นอกจากนี้ บุคลากรของบรษิทัยงัไดร้บัการอบรมเพื่อใหจ้ดัการกบัขอ้มลูสว่นบุคคลอย่างปลอดภยัและดว้ยความ

เคารพความเป็นสว่นตวัของท่าน โดยหากไม่ปฏบิตัติาม บรษิทัจะท าการลงโทษทางวนิยั 

การเปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวัและหน้าท่ีของท่านในการแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  

 ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้ปรบัปรุงล่าสดุเมื่อวนัทีท่ีร่ะบุขา้งตน้ ท่านสามารถขอรบัประกาศความเป็นสว่นตวั

ฉบบัก่อนหน้านี้ไดโ้ดยการตดิต่อบรษิทั โดยบรษิทัอาจปรบัปรุงเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้เป็นครัง้คราว

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัแิละ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึการใหบ้รกิารของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ

โดยการลงประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบัปรบัปรุงใหม่ผ่านช่องทางการสือ่สารของบรษิทั 

 โปรดแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ ของขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน (หากม)ี ตลอดระยะเวลาทีค่ง

ความสมัพนัธก์บับรษิทัเพื่อใหบ้รษิทัสามารถปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 

รายช่ือบริษทัในเครอืบริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 
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ช่ือบริษทั ข้อมูลสถานท่ีติดต่อและวิธีการติดต่อ 
บรษิทั เอส.เอ.(เชยีงใหม่) จ ากดั ทีอ่ยู่:  418/26-27 ถ. เชยีงใหม่-ล าปาง ต.หนองป่าครัง่ อ.เมอืง

เชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 
โทรศพัท:์  053-247-897-901 
อเีมล:  sales@sa-chiangmai.com, office@sa-chiangmai.com 

บรษิทั เอส.เอ.(ขอนแก่น) จ ากดั ทีอ่ยู่:  555/28 ถ. กสกิรทุ่งสรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์  043-238-500-1 
อเีมล:  sales@sa-khonkaen.com, office@sa-khonkaen.com 

บรษิทั เอส.เอ.(มาบตาพุด) จ ากดั ทีอ่ยู่:  333/2 หมู่ 1 ต.เนินพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 
โทรศพัท:์  033-062-124 
อเีมล:  sales@sa-maptaphut.com, office@sa-maptaphut.com 
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