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ประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 

ประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั (“ประกาศ”) นี้จดัท าขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้ทราบและเข้าใจ
รูปแบบการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ บริษทั เก้ามงคล กรุป๊ จ ากดั ซึ่งต่อไป
ในประกาศนี้ เรยีกว่า (“บรษิทั”) ด าเนินการ ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล ในขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมจาก
ท่านเพือ่การด าเนินการภายใตก้จิกรรมการประมวลผลนี ้

1. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

บรษิทั เก้ามงคล กรุ๊ป จ ากดั (“บรษิทั”) จดัท าประกาศ เรื่อง ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy 
Notice) (“ประกาศฯ”) ฉบบัน้ีขึน้ เพือ่เป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายล าดบัรองทีเ่กี่ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมาย
ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล”)  

บรษิทั ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็น (1) ลูกคา้บุคคลธรรมดาผูใ้ชบ้รกิาร
และ/หรอืผลิตภณัฑ์ของบรษิัท ทัง้ที่เป็น ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบนั และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (2) 
พนกังาน บุคลากร เจา้หน้าที ่ผูแ้ทน ผูถ้อืหุน้ บุคคลผูม้อี านาจ กรรมการ ผูต้ดิต่อ ตวัแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลูกคา้องคก์รของบรษิทั (โดยเรยีกรวมกนัว่า "ลูกคา้องคก์ร") และ (3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ทีบ่รษิทั
ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผูต้ดิต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการ ีผูส้บืสนัดาน ญาต ิบุตร นายจา้ง  ตวัแทน 
ผู้รบัประโยชน์ หรอืบุคคลผู้อ้างองิ) โดยบุคคลในขอ้ (1) - (3) เรยีกรวมกนัว่า "ท่าน" และบรรดาบุคคลในขอ้ (1) 
และ (2) เรยีกว่า "ลูกคา้" โดยบรษิทัทราบดวี่าท่านค านึงถงึและใหค้วามส าคญักบัวธิกีารทีข่อ้มลูของท่านจะถูกเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย  ส่ง และ/หรอื โอนไปยงัต่างประเทศ ซึ่งบรษิทั จะน าขอ้มูลทีท่่านเปิดเผยใหก้บับรษิทันัน้ไป
ใช้เพื่อจดัหาบรกิารและ/หรอืผลิตภณัฑ์ของบรษิัทให้ตรงกบัความต้องการของท่านและตามความจ าเป็นอื่น ๆ 
อย่างเหมาะสม 

2. ขอบเขต (Scope) 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ("นโยบายฯ") ใชก้บับรกิารและผลติภณัฑข์องบรษิทัที่เสนอใหบ้รกิารหรอื
จัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางสถานพยาบาล ตัวแทนขาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
ศูนยบ์รกิารขอ้มูลลูกคา้ (Call Center) ช่องทางโซเชยีลมเีดยี ช่องทางตดิต่อออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ซึง่บรษิทั
ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้
ควบคู่กบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขส าหรบัการใชบ้รกิารนัน้ ๆ ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าน 

ภายใต้ตามนโยบายฯฉบบันี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัว
บุคคลนัน้ได ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  และ "ขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน" หมายถงึ ขอ้มูลส่วนบุคคลที่
กฎหมายจดัประเภทเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแก้ไขนโยบายฯ นี้เป็นครัง้คราว บรษิทัฯ จงึใคร่ขอใหท้่านตรวจสอบการแก้ไข
ปรบัปรุงนโยบายฯ นี้อยู่เสมอ โดยการปรบัปรุงแก้ไขใด ๆ จะมผีลทนัทเีมื่อบรษิทัโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตวั
ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขลงในเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนัของบรษิทัฯ 
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3. นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม 

บรษิทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีถู่กเกบ็รวบรวมและ
ประมวลผลภายใตน้โยบายฯ ฉบบันี้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลสว่นบุคคลทีท่่านใหไ้วก้บับรษิทัโดยตรง หรอืขอ้มูลสว่น
บุคคลที่บรษิัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตัิ หรอืข้อมูลส่วนบุคคลที่บรษิทัได้รบัมาจากบุคคลภายนอก 
ไดแ้ก่ 
1.1) ขอ้มลูตดิต่อสว่นบุคคล 

(1) ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ชื่อ นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ อายุ เพศ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน รปูถ่าย และ
ลายมอืชื่อ เป็นตน้ 

(2) ขอ้มูลการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่อาศยั หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อเีมล ไอดผีูใ้ชส้ าหรบัแอพพลเิคชัน่ 
(line ID) ขอ้มลูผูท้ีส่ามารถตดิต่อได ้เป็นตน้ 

(3) ขอ้มูลทางธุรกรรม เช่น ประวตักิารรบับรกิารต่าง ๆ ประวตักิารซื้อขาย รายละเอยีดการช าระเงนิ 
และบญัชธีนาคาร เป็นตน้ 

(4) ขอ้มลูทางการตลาด อาท ิความพงึพอใจของท่านต่อบรกิารทีไ่ดร้บั และความเหน็ต่อการใหบ้รกิาร
ของบุคลากร 

(5) ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลคอมพวิเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ เกี่ยวกบัระบบคอมพวิเตอร์ หรอื
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยอีื่นใดทีท่่านใชเ้พื่อเขา้ถงึหนึ่งในเวบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคชัน่ของบรษิทั เช่น 
ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์(Log) หมายเลขประจ าเครื่องคอมพวิเตอร ์(IP Address) ชนิดของ
ระบบปฏบิตักิาร ชนิดและเวอรช์ัน่ของเวบ็เบราวเ์ซอร์ และขอ้มูลทีบ่รษิทัไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกกี้ 
(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

(6) ขอ้มูลจากการใช้เว็บไซต์/การตดิต่อสื่อสารเมื่อท่านใช้เวบ็ไซต์ของบรษิทั บรษิทัจะใช้เทคโนโลยี
จดัเก็บข้อมูลอตัโนมตัิเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการด าเนินการของท่าน เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกบัที่อยู่เว็บไซต์ ความเห็นของผู้ใช้งานข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยแก่บรษิัทโดยสมัครใจ
เกี่ยวกบัประสบการณ์การใชบ้รกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ของบรษิทั เพจหรอืเนื้อหาและระยะเวลาที่
ท่านอ่าน และขอ้มูลและสถติอิื่นใดที่คล้ายคลงึกนั เช่น จ านวนครัง้ของการตอบสนองต่อเนื้อหา 
ความผดิพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยีย่มชมเพจต่าง ๆ เป็นตน้ 

(7) ขอ้มูลอื่น ๆ เช่น การถ่ายภาพหรอืบนัทกึภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) เป็นตน้ 

1.2) ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว 

บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวเพยีงเท่าที่จ าเป็น เมื่อบรษิทัมคีวามจ าเป็นต้อง
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดกต็าม บรษิทัจะขอความยนิยอมโดย
ชดัแจ้งเพื่อด าเนินการประเมนิและการประมวลผลโดยสมคัรใจ เช่น เพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด โดยอาจ
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ หรอื ออฟไลน์ ซึง่การด าเนินการดงักล่าวจะด าเนินการ
ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
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1.3) ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ยาวซ์ึง่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

บรษิทัจะไม่ร้องขอหรอืจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หากบรษิทัพบว่าได้
จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยงัไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ได้เจตนา บรษิทัจะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูเ้ยาวอ์อกจากระบบเกบ็ขอ้มูลทนัท ี อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผูเ้ยาว์ซึ่งยงัไม่
บรรลุนิตภิาวะจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองโดยตรงและเมื่อไดร้บัความยนิยอมอย่างชดัแจง้จากบุคคลดงักล่าว 

2) วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 วตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของท่าน โดยอาศยั
ฐานความยนิยอมโดยชดัแจง้ และ/หรอื ฐานสญัญา ส าหรบัวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน 
ซึ่งต้องได้รบัความยนิยอมจากท่านโดยชดัแจ้ง โดยวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/
หรอื โอนไปต่างประเทศซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน มดีงัต่อไปนี้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอยีดอ่อนในเอกสารราชการ (เช่น ขอ้มูลศาสนาบนบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื
เชื้อชาตบินหนังสอืเดนิทาง) เพื่อระบุและตรวจสอบยนืยนัตวัตนในขัน้ตอนการรบับรกิาร และเพื่อจดัเก็บเป็น
หลกัฐานของการตรวจสอบยนืยนัตวัตน ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอื่นใดได ้
ขอ้มูลสุขภาพ (เช่น โรคประจ าตวั) เพื่อป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัในเรื่องเกี่ยวกบัสุขภาพของท่าน เช่น 
การแพอ้าหาร  

ประวตัิอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบยนืยนัตวัตน และประเมนิคุณสมบตัขิองบุคคลที่สมคัรงานกบัทาง
บรษิทัในบางต าแหน่งทีบ่รษิทัประกาศหลกัเกณฑไ์ว ้

ขอ้มูลชวีภาพ (เช่น ลายนิ้วมอื) เพื่อตรวจสอบยนืยนัตวัตน ในการเขา้ท างาน ณ พื้นที่ท างานของฝ่าย
ปฏบิตักิาร 

บรษิทัจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนกต็่อเมื่อได้รบัความยนิยอม
โดยชดัแจง้จากท่าน หรอืต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได้ 

2.2 วตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยอาศยัฐานทาง
กฎหมายอื่น ๆ  

บรษิัทอาจอาศัยหรอือ้าง (1) ฐานการปฏิบตัิตามสญัญา ส าหรบัการเริ่มต้นท าสญัญาหรอืการเข้าท า
สญัญาหรอืปฏบิตัติามสญัญากบัท่าน (2) ฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย เพื่อการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายของ
บรษิัท (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทและของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกนัหรอื
ระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล และ/หรอื (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ ส าหรบัการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

เพือ่จดัหาบรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ใหแ้ก่ท่าน เช่น เพือ่ด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท า
สญัญา 

เพื่อเขา้ท าสญัญาและจดัการกบัความสมัพนัธ์ทางสญัญาระหว่างบรษิัทกบัท่าน เพื่อเสนอราคา 
(Quotation) ตามที่ท่านร้องขอ เพื่อให้บรกิาร รกัษา ป้องกนั ด าเนินการตรวจสอบและปรบัปรุงบรกิาร 
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เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่าน เพื่อสนับสนุนและด าเนินกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรกิารและ/หรอื
ผลติภณัฑข์องบรษิทั 

เพือ่บรหิารจดัการบญัชขีองท่านและเพือ่ด าเนินธุรกรรมทางการเงนิและธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ช าระเงนิ การคนืเงนิ การออกใบส าคญัรบัเงนิ ใบเสรจ็ ใบแจง้หนี้ 

เพื่อด าเนินการเคลมบรกิารของบรษิัท และติดตามการจดัส่ง รบั ส่งคนื และเปลี่ยนผลิตภณัฑ์ 
รวมถงึการตรวจสอบและการยนืยนัและยกเลกิธุรกรรม เพือ่ประมวลผลค าสัง่ว่าจา้งและ/หรอืค าสัง่ซื้อของ
ท่าน 

เพื่อคดัเลอืกลูกคา้ เช่น เพื่อตรวจสอบสถานะลูกคา้ และ/หรอื การตรวจสอบประวตัใินรูปแบบอื่น 
ๆ ของท่าน รวมถงึการประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัท่านและลูกคา้ การตรวจสอบ คดักรองรายชื่อบญัชผีู้
ทิง้งาน การประเมนิความเหมาะสมและคุณสมบตัขิองท่านและลูกคา้ การออกค าขอใบเสนอราคาและการ
เชญิชวนประกวดราคา การเขา้ท าสญัญากบัท่านหรอืลูกคา้ 

เพื่อติดต่อและสื่อสารกบัท่าน เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงาน ให้บรกิาร ประชาสมัพนัธ์ 
น าเสนอข้อมูลทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชัน่ การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูล
เกี่ยวกบับรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ของบรษิทัใหแ้ก่ท่าน รวมทัง้จดัการในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
บรกิารลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น ค าถาม ค าขอ ค าตชิม ผลตอบรบั ค ารอ้งเรยีน ขอ้เรยีกรอ้ง ขอ้พพิาท หรอืการ
เยยีวยาชดใช้ค่าเสยีหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน และส ารวจความคดิเหน็และความพงึพอใจของท่านต่อบรกิารหรอืกจิกรรมของ
บรษิทั รวมถงึเพื่อปรบัปรุงแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น รายชื่อลูกคา้) ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเพื่อ
จดัเกบ็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อาจมกีารอา้งถงึท่าน 

การตลาดและการตดิต่อสือ่สาร เช่น เพือ่ท าการตลาด การตดิต่อสือ่สาร การบรกิาร การขาย  การ
เสนอโปรโมชัน่หรอืขอ้เสนอพเิศษ ส่วนลด สทิธพิเิศษ รวมถงึการแจ้งเตอืนหรอืแจ้งข่าวสารและขอ้มูล
เกี่ยวกบับรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ของบรษิทั ตามทีท่่านเคยไดร้ะบุความต้องการของท่านไวห้รอืเคยได้
ใช้บรกิารมาก่อน รวมถงึ ขอ้มูลบรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ที่ใกล้เคยีงกบัความสนใจและประวตักิารรบั
บรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหท้่านสามารถเขา้ร่วม ขอ้เสนอและสทิธพิเิศษ 
แคมเปญ งานกจิกรรม งานสมัมนา รวมถงึรายการส่งเสรมิการขายอื่น ๆ และบรกิารโฆษณาที่ เกี่ยวขอ้ง
ทัง้หมด เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ท่านในการเขา้ร่วมงานกจิกรรมของบรษิทั  

การวเิคราะห์ขอ้มูลตามความสนใจหรอืพฤตกิรรมของลูกค้า (Profiling) และการวเิคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) เช่น เพือ่ทราบขอ้มลูมากขึน้เกี่ยวกบับรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ทีท่่านไดร้บั และทีท่่าน
อาจสนใจ รวมถงึการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพจิารณาประเภทของบรกิารและ/
หรอืผลติภณัฑท์ีท่่านใชจ้ากบรษิทั หรอืท่านตอ้งการใหบ้รษิทัตดิต่อท่านผ่านช่องทางใด ฯลฯ เพือ่ส ารวจ
ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของบรษิทั เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากบรกิารและ/หรอืผลติภณัฑท์ีท่่านใช้
จากบรษิทั เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติ ิวเิคราะห์พฤตกิรรม วเิคราะห์ขอ้มูลกลุ่มลูกค้าที่สนใจในแต่ละ
กลุ่มผลติภณัฑ ์วเิคราะหช์่วงเวลา ทีต่ ัง้ของลูกคา้ แนวโน้มของตลาด ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวเป็นไป
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการสง่เสรมิการตลาด แคมเปญ บรกิารใหม่ ผลติภณัฑใ์หม่ เพือ่รูจ้กัท่านมากขึน้ เพือ่
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แกไ้ขปัญหาเกดิขึน้กบับรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ทีม่อียู่ของบรษิทั และเพือ่ยกระดบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั ใหด้ยีิง่ขึน้ 

เพือ่ปรบัปรุงและยกระดบับรกิารและ/หรอืผลติภณัฑข์องบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้ เช่น เพือ่ประเมนิ พฒันา 
จดัการ ยกระดบั และพฒันาบรกิารและ/หรอืผลิตภณัฑ์ที่มอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบและการด าเนิน
ธุรกจิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั การพฒันาและปรบัปรุงกลยุทธ์การตลาด และบรกิารและ/หรอื
ผลติภณัฑ์ รวมถงึการจดัการ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรอืการบรหิารความเสีย่ง การ
จดัท าสถิติ การวเิคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรอืกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืคล้ายคลึงกัน 
รวมถงึเพื่อปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเก็บรกัษาขอ้มูลภายในองค์กร เพื่อวเิคราะห์และจดัการธุรกจิของ
บรษิทั และท าการวจิยัตลาด ส ารวจ ประเมนิ พฤตกิรรม ขอ้มลูทางสถติ ิและการแบ่งส่วนตลาด เพือ่การ
วเิคราะห์ข้อมูลของบรษิัท เพื่อวตัถุประสงค์ทางด้านการวจิยั การประเมนิ และการแก้ไขปัญหา เพื่อ
ปรบัปรุงคุณภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คงปลอดภยัของบรกิารและ/หรอืผลติภณัฑ์ของบรษิัท 
และเพือ่พฒันาบรกิารและ/หรอืผลติภณัฑใ์หม่ๆ 

เพื่อด าเนินการจดักจิกรรมการฝึกอบรม ทัง้ในรูปแบบการฝึกอบรมทัว่ไปและแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) และ/หรอืเพือ่ออกใบรบัรองการฝึกอบรมใหแ้ก่ท่าน 

การบรหิารจดัการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการธุรกจิ
ของบรษิทั ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กร รวมถงึการจดัการระบบปฏบิตักิารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจดัการระบบตดิต่อสือ่สาร ระบบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
รวมถึงการควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบ
อนิเทอรเ์น็ต 

การท างานของเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนัมอืถอื และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ด าเนินงาน ตดิตาม 
สงัเกตการณ์ และจดัการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่ออ านวยความสะดวกและรบัรองให้ท่านมัน่ใจว่า
เวบ็ไซต์และแพลตฟอรม์ท างานอย่างราบรื่น มปีระสทิธภิาพและปลอดภยั เพื่ออ านวยความสะดวกท่าน
ในการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอรม์ เพือ่ปรบัปรุงแผนงานและเนื้อหาของเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มให้ดี
ยิง่ขึน้ 

เพื่อการแนะน าและการปรบัเนื้อหาให้เหมาะกบับุคคล เช่น เพื่อทราบถงึความต้องการของท่าน 
และปรบับรกิารและ/หรอืผลติภณัฑข์องบรษิทัใหเ้หมาะสมกบัท่าน 

การปฏบิตัติามหน้าทีต่ามกฎหมายและค าสัง่ของหน่วยงานรฐั เช่น เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 
กระบวนพจิารณา หรอืค าสัง่ของหน่วยงานรฐั ซึ่งรวมถงึหน่วยงานรฐัภายนอกประเทศไทย และ/หรอืให้
ความร่วมมอืกบัศาล ผูก้ ากบัดูแล หน่วยงานรฐั และหน่วยงานที่บงัคบัใช้กฎหมาย ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มี
เหตุผลอนัควรเชื่อไดว้่าต้องปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอื ค าสัง่ หรอืต้องใหค้วามร่วมมอืดงักล่าว โดย
บริษัทอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
กระบวนการทางกฎหมาย หรอืค าสัง่ของรฐัดงักล่าวอย่างเคร่งครดั ซึง่รวมถงึเพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอน
การสบืสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกนัอาชญากรรม การฉ้อโกง และ/หรอืเพื่อก่อตัง้สทิธเิรยีกร้อง
ตามกฎหมาย  
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การร่วมลงทุน การโอนสทิธ ิการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกจิการ หรอืการจ าหน่ายกจิการ ทรพัย์สนิ 
หรอืหุ้น หรอืการท าธุรกรรมที่คล้ายกนั ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านให้กับผู้รบัโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัทไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย โดยที่การ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการท าธุรกรรมนัน้ ๆ ทัง้นี้ บริษัทจะปฏิบัติตาม
นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ี เพือ่เป็นการเคารพต่อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบรษิัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อรกัษาความปลอดภัยและความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิของบรษิทั หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ  เพื่อใชส้ทิธแิละปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทั หรอื
ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ เมื่อจ าเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อตรวจจบั ป้องกนั และด าเนินการเกี่ยวกบั
การทุจรติใด ๆ ขอ้รอ้งเรยีนเรื่องการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืการละเมดิกฎหมาย เพือ่จดัการและ
ป้องกนัการสูญเสยีทรพัยส์นิ เพื่อดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของบรษิทับรษิทัในกลุ่ม
หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ เพื่อตรวจจบัและป้องกนัการกระท าผดิภายในสถานที่ของบรษิทั ซึ่งรวมถงึ การ
ใชง้านกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อตดิตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกนัและรายงานอาชญากรรม เพื่อ
รกัษาความปลอดภยัและความถูกต้องของธุรกิจของบรษิัทเพื่อด าเนินการบรหิาร การจดัท ารายงาน 
นโยบายภายในองค์กรตามขอบเขตในการปฏิบตัิงานของบรษิัท รวมถงึการบงัคบัทางสญัญาและการ
ปฏบิตัติามนโยบายภายในองคก์ร 

เพื่อตรวจจับการทุจริต เช่น เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบอื่น ๆ (เช่น เพือ่ปฏบิตัติามกฎดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ
ป้องกนัการทุจรติ) รวมถงึการตรวจสอบและบนัทกึเป็นการภายใน การจดัการทรพัยส์นิ ฐานขอ้มูลด้าน
การทุจรติ ระบบ และการควบคุมธุรกจิอื่น ๆ 

เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 
ทัง้นี้ การทีท่่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบับรษิทั อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคอื บรษิทัไม่อาจ

ด าเนินการตามทีท่่านรอ้งขอหรอืตามสญัญาได ้โดยบรษิทัอาจไม่สามารถเสนอหรอืจดัหาบรกิารและ/หรอื
ผลติภณัฑข์องบรษิทับางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านได ้และท่านอาจไม่ไดร้บัความสะดวก หรอืไม่ไดร้บั
การปฏบิตัติามสญัญา และอาจไดร้บัความเสยีหาย/เสยีโอกาส ในบางกรณี การทีท่่านไม่ใหข้อ้มลูดงักล่าว
อาจสง่ผลกระทบต่อการปฏบิตัติามกฎหมายใด ๆ ทีบ่รษิทัหรอืท่านมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติาม และอาจมบีท
ก าหนดโทษทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง 
บรษิทัฯ อาจเปิดเผย หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ 

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ทัง้นี้ ท่านเองกอ็าจ
ตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกเหล่านัน้ได้เช่นกัน บรษิัทจึงขอแนะน าให้ท่านอ่าน
นโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกดงักล่าวเพื่อศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิกีารที่บุคคลภายนอก
ดงักล่าวเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านดว้ย 

3.1) ผูใ้หบ้รกิารของบรษิทั บรษิทัอาจว่าจา้งบรษิทัอื่น ตวัแทน หรอืผูร้บัจา้งในการใหบ้รกิารในนามของบรษิทั 
หรอือ านวยความสะดวกในการมอบบรกิารให้กบัท่าน โดยบรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผู้
ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และผู้ให้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) ผู้ให้บรกิารโลจิสติกส์และขนส่ง (3) ผู้
ให้บรกิารด้านการวเิคราะห์ขอ้มูล                 (4) ตวัแทนหรอืหน่วยงานด้านการตดิต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา 
ส ารวจตลาด และการตลาด (5) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูและบรกิารคลาวด ์(Cloud) (6) ผูใ้หบ้รกิารดา้น
การอบรมสมัมนา (7) ผูใ้หบ้รกิารการน าเทีย่ว                          (8) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการพมิพ ์(9) ผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นการช าระเงนิและระบบการช าระเงนิ (10) ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเกบ็และ/หรอืท าลายเอกสาร  
      ทัง้นี้ ในการให้บรกิารต่าง ๆ ดงักล่าว ผู้ให้บรกิารอาจเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บรกิารของบรษิทัเพยีงเท่าที่จ าเป็นส าหรบัการให้บรกิารดงักล่าวเท่านัน้ 
และจะขอใหผู้ใ้หบ้รกิารไม่ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่นแต่อย่างใด  
3.2) บุคคลภายนอกตามทีก่ฎหมายก าหนดในบางกรณี บรษิทัอาจจะจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผย และ/หรอื โอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัหน่วยงานรฐับาล หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนักงาน หน่วยงานรฐั ผู้
บงัคบัใชก้ฎหมาย ผูส้อบบญัช ีกรรมการอสิระ หรอืบุคคลอื่น ในกรณีทีบ่รษิทัมเีหตุอนัควรเชื่อว่าจ าเป็นจะต้อง
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรอืเพื่อปกป้องสทิธขิองบรษิทั สทิธขิองบุคคลอื่น หรอื
เพื่อความปลอดภยัของบุคคล หรอืเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรอืจดัการเกี่ยวกบัปัญหาการทุจรติ หรอืดา้นความ
มัน่คงหรอืความปลอดภยั 
3.3) ผู้รบัโอนสทิธแิละ/หรอืหน้าที่ในกรณีมกีารปรบัโครงสร้างองค์กร การควบรวมกจิการ การขาย การซื้อ 
การร่วมลงทุน การโอนสทิธ ิการเปลีย่นแปลงเจ้าของกจิการ หรอืการจ าหน่ายกจิการ ทรพัยส์นิ หรอืหุน้ หรอื
การท าธุรกรรมที่คล้ายกนั ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด ผู้รบัโอนสทิธิและ/หรอืหน้าที่ของบรษิัทจะปฏิบตัิตาม
นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ี เพือ่เป็นการเคารพต่อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

4) คกุก้ีและวิธีการใช้คกุก้ี 
เมื่อท่านเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของบรษิทั บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมตัจิากท่านผ่านการ

ใชคุ้กกี ้
คุกกี้ คอื ขอ้มูลที่เฉพาะเจาะจงกบัคอมพวิเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ และคุกกี้จะ

จดัเกบ็หรอืตดิตามขอ้มูลเกี่ยวกบัการใชเ้วบ็ไซต์ของท่านและน ามาใช้ในการวเิคราะหก์ระแสความนิยม 
(Trend) การบรหิารจดัการเวบ็ไซต์ ตดิตามการเคลื่อนไหวการใชเ้วบ็ไซต์ของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืเพื่อจดจ า
การตัง้ค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนัน้ มีความจ าเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหาก
ปราศจากคุกกี้ที่จ าเป็นประเภทนี้แลว้ หน้าเวบ็ไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การไดอ้ย่างเหมาะสม และคุกกี้
ประเภท อื่น ๆ จะท าใหบ้รษิทัสามารถปรบัปรุงประสบการณ์การเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ของท่าน ปรบัแต่งเนื้อหา
ตามความต้องการของท่าน และท าใหก้ารท่องเวบ็ไซต์สะดวกมากขึน้ เนื่องจากคุกกี้จะจดจ าชื่อผูใ้ช ้(ใน
วธิกีารทีป่ลอดภยั) รวมทัง้จดจ าการตัง้ค่าทางภาษาของท่าน 

โดยปกต ิอนิเตอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรส์ว่นใหญ่จะใหท้่านตัง้ค่า ว่าท่านจะยอมรบัคุกกี้หรอืไม่ หากท่าน
เลอืกไม่ใหม้กีารตดิตามโดยคุกกี้ หรอืลบคุกกี้ออกไป อาจมผีลต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ของท่าน และหาก
ไม่มกีารเกบ็คุกกี ้การใชง้านฟังกช์นัหรอืเวบ็ไซตบ์างสว่นอาจถูกจ ากดั  

นอกจากนี้ บุคคลภายนอก อาจใชคุ้กกี้ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื่อน าเสนอโฆษณาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความสนใจของท่าน ตามประวตักิจิกรรมการของเขา้ชมเวบ็ไซตข์องท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเกบ็
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รวบรวมประวตัขิองท่านหรอืขอ้มูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเขา้ถงึเวบ็ไซต์อย่างไร และเวบ็เพจทีท่่านเข้า
ไปเยีย่มชมหลงัจากทีอ่อกจากเวบ็ไซต์ของบรษิทั ขอ้มูลทีร่วมรวมผ่านระบบอตัโนมตัเิหล่านี้อาจมคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านไดใ้หไ้วก้่อนหน้านี้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ทัง้นี้ ท่านเองกอ็าจตกอยู่
ภายใตน้โยบายความเป็นสว่นตวัหรอืนโยบายการใชคุ้กกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านัน้ไดเ้ช่นกนั บรษิทัจงึ
ขอแนะน าใหท้่านอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวั หรอืนโยบายการใชคุ้กกี้ของบุคคลภายนอกดงักล่าวเพื่อ
ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวธิกีารที่บุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านดว้ย  

5) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ใน

ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรอืต ่ากว่าประเทศไทย 
ทัง้นี้ เมื่อมคีวามจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปต่างประเทศทีม่มีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ต ่ากว่า บรษิทัจะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพือ่ใหท้่านมัน่ใจไดว้่ามกีารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ทีถู่กโอนไปในระดบัทีเ่พยีงพอ และบุคคลทีร่บัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้มมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสมหรอื ตามทีก่ฎหมายก าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็น บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมจากท่านในการโอนขอ้มูล
สว่นบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ หากเป็นกรณีทีก่ฎหมายตอ้งใหข้อความยนิยอม  

6) ระยะเวลาท่ีบริษทัเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นอย่างเหมาะสมเพือ่ใชต้ามวตัถุประสงค์

ที่บรษิัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ และเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัต่าง ๆ 
บรษิทัอาจเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานขึน้ หากจ าเป็น และ/หรอื สามารถกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายที่
ใชบ้งัคบั 

7) สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้

ดงัต่อไปน้ี 
การเข้าถึง ท่านอาจมสีทิธใินการขอเขา้ถงึหรอืขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัเก็บรวบรวม ใช้หรอื
เปิดเผยเกีย่วกบัท่าน 
การแก้ไขให้ถกูต้อง ท่านอาจมสีทิธขิอใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัไดเ้กบ็รวบรวม ใช้
หรอืเปิดเผยเกีย่วกบัท่าน ให ้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมสีทิธขิอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัมเีกี่ยวกบัท่านในรูปแบบที่มี
การจดัระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอื่น โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่านไดใ้หก้บับรษิทั และ (ข) 
กรณีทีบ่รษิทัไดร้บัความยนิยอมจากท่านในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรอื
เพือ่ปฏบิตัติามสญัญาทีบ่รษิทัมกีบัท่าน  
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ทัง้นี้ หากการใชส้ทิธขิองท่านละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของบุคคลอื่น หรอืบรษิทัต้องใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย บรษิทัมดีุลพนิิจในการปฏเิสธค าขอของท่านได้ 
การคดัค้าน ท่านอาจมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทัง้นี้ เป็นไป
ตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก าหนด 
การระงบัการใช้ ท่านอาจมสีทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 
การถอนความยินยอม ส าหรบัวตัถุประสงคท์ีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมใหบ้รษิทัเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ท่านอาจมสีทิธทิีจ่ะถอนความยนิยอมของท่าน ในบางกรณี 
การลบหรือท าลาย ท่านอาจมสีทิธขิอใหบ้รษิทัด าเนินการลบ ท าลาย หรอืท าให้ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านที่
บรษิทัเก็บรวบรวม ใช้หรอืเปิดเผย เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตวัท่านได้ เว้นแต่การเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวของบรษิทันัน้เป็นไปเพือ่การปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืเพือ่ก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย เพือ่การใช ้หรอืการปกป้องสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
การร้องเรียน ท่านมสีทิธริ้องเรยีนไปยงัหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ใน
กรณีทีท่่านเชื่อว่าบรษิทัไม่ปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

8) มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
บรษิทัฯ ได้จดัให้มมีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถงึ

มาตรการป้องกนัดา้นการบรหิารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ในเรื่อง
การเขา้ถงึหรอืควบคุมการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งความลบั ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความ
พรอ้มใชง้านของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถงึ ใช ้เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ ทัง้นี้ เป็นไปตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก าหนด 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้มีาตรการควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลและการเขา้ใชง้านอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล ทีป่ลอดภยัและเหมาะสมกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล บรษิทั
ยงัไดว้างมาตรการจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลและการใชง้านอุปกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล โดยก าหนดสทิธเิขา้ถงึขอ้มูลของผูใ้ชง้าน สทิธิในการอนุญาตใหผู้ท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลได ้และ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูใ้ชง้าน  เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การเปิดเผย การ
ล่วงรู ้หรอืการลกัลอบท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืการลกัขโมยอุปกรณ์จดัเกบ็หรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดว้างมาตรการส าหรบัการตรวจสอบยอ้นหลงัเกี่ยวกบัการเขา้ถงึ เปลีย่นแปลง ลบ หรอืถ่าย
โอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวธิกีารและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล  
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9) ติดต่อบริษทั 
หากท่านประสงคจ์ะใชส้ทิธทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน หรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัขอ้มลูสว่นบุคคล

ของ ท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ โปรดตดิต่อบรษิทัหรอืเจ้าหน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บรษิทั 

ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
บรษิทั เกา้มงคล กรุ๊ป จ ากดั นายกติตศิกัดิ ์ ปราชญ์นาม 
203 / 13 ซอยลาดพรา้ว 15 แยก 1-5 ถนนลาดพรา้ว  
แขวงจอมพล เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

203 / 13 ซอยลาดพรา้ว 15 แยก 1-5 ถนนลาดพรา้ว  
แขวงจอมพล เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร.094-7794646  โทร.094-7794646  
อเีมล : CG@kaomongkolgroup.com อเีมล : CG@kaomongkolgroup.com 
 
จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัที ่1 มถิุนายน 2565 

 บรษิทั เกา้มงคล กรุ๊ป 


