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สําหรับการจัดกิจกรรม 

 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดกิจกรรม งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 

และการจัดอบรม ประชุมสัมมนา  ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ (“กิจกรรม”) ได้ตระหนักถึงความสําคัญ

เกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ผู้ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมอบรม สัมนา (“ท่าน”) ที่ได้มอบให้แก่

บริษัทด้วยความไว้วางใจ บริษัทจึงได้จัดทําประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงให้ท่านทราบ

วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราช

บัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1. ประเภทและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคล 

 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร 

หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจให้ท่านกรอกขอ้มูลลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ หรือกรอกข้อมูลลงใน

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางบริษัทได้กําหนด และ/หรือวิธีอื่นใด อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของกิจกรรม 

บริษัทจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านบางประการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่

จากท่านโดยตรง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บจากท่าน อาจรวมถึงแต่ไมจ่ํากัดเพียงข้อมูล ดังนี ้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ

การศึกษา สถานภาพ สัญชาติ ข้อมูลของคู่สมรส รูปถ่าย ลายมือชื่อ  

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล   

3) ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท และข้อมูลทางการเงิน  ช่องทางและวิธีการทีท่่าน

ปฏิสัมพันธ์กับบริษัท สถานะความเปน็ลูกค้าของท่าน ขอ้มูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน เช่น ประเภท 

จํานวน ราคา ปริมาณ และเงื่อนไข    

4) ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Account)  ข้อมูลเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ความคิด

เห็นของท่าน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพถ่ายบรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรม หรือ

ภาพถ่ายรวมเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และภาพบันทึกการเข้า-ออกบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่ง

อาจเก็บจากกล้องบันทึกภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด (CCTV)   

5) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น เอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อเปน็หลักฐานในการติดต่อบริษัท บันทึกการโต้ตอบ และการ

สื่อสารในกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อบริษัทไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งอาจเป็นภาพหรือเสียง โดยไม่

จํากัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ รวมถึงการบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ท่าน

เคยเข้าร่วมหรือที่ลงทะเบียนไว้  
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1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 

 บริษัทไม่มีความประสงคจ์ะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

อ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลหมู่โลหิต หรือข้อมูลศาสนา ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตร

ประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ท่านได้สมัครใจหรือยินยอมเปิดเผยไว้ต่อบริษัทก็ตาม 

ทั้งนี้ หากท่านได้ทําการส่งมอบข้อมูลใด ๆ ซึ่งปรากฏข้อมูลที่มีลักษณะเช่นว่านี้ให้แก่บริษัทไม่ว่าจะเปน็การส่ง

มอบข้อมูลในลักษณะเป็นเอกสาร หรือสื่ออื่นใด ท่านจะต้องปกปิดข้อมูลอ่อนไหวเหล่านี้ ด้วยตัวท่านเอง หาก

ท่านมิได้ปกปิดข้อมูลด้วยตัวท่านเอง บริษัทถือว่าท่านได้อนุญาตโดยชัดแจ้งให้บริษัททําการปกปดิข้อมูลเหล่า

นี้ให้แก่ท่าน และให้ถือว่าข้อมูลที่ท่านส่งมอบมานี้ซึ่งบริษัทได้จัดการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวให้แก่ท่านแล้วเป็น

เอกสารที่สมบูรณ์ ใช้บังคับได้ตามกฎหมายทุกประการ และให้บริษัทสามารถนําไปประมวลผลได้ภายใต้พระราช

บัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดการปกปดิข้อมูล

อ่อนไหวแก่ท่านได้เนื่องด้วยปัญหาเชิงเทคนิค หรือปัญหาอื่นใด บริษัทจะทําการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวนี้เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

 อย่างไรก็ตาม หากมีกิจกรรมใดในอนาคตที่อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลออ่นไหวเพิ่มเติม เชน่ 

ข้อมูลสุขภาพของทา่น บริษัทจะไดท้ําการขอความยินยอมของท่านไว้โดยชัดแจ้ง โดยทําเป็นเอกสารขอความ

ยินยอมก่อนการจัดเก็บข้อมูลออ่นไหวเหลา่นั้นเสมอ ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้

บริการและอํานวยความสะดวกอย่างดีที่สุดแก่ท่านเท่านั้น 

 1.3 ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลสว่นบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ลูกค้าของบริษัท และ/หรือ

บุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ควบคุม หรือประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีสิทธิ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยให้แกบ่ริษัทได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการได้รับข้อมูล

มาจากช่องทาง ดังนี้ 

1) สื่อสังคมออนไลน์ (social media) แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น 

บริษัทในเครือ พันธมิตรของบริษัท (คลิก)  

2) เจ้าหน้าที่และหน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3) บุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น บริษัทที่ท่านสังกัด ผู้แทนของท่าน นายจ้าง ผู้สนับสนุน และบุคคลที่สามที่มี

บทบาทในการให้บริการแก่ท่าน ผู้จัดจําหน่าย ตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ดําเนิน

การในนามของบุคคลเหล่านั้น  

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ และฐานในการประมวลผลข้อมูล 

 บริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน (2) ฐานการปฏิบัติ

ตามสัญญา สําหรับการเริ่มต้นทําสัญญา หรือการเข้าทําสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (3) ฐาน

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคล

ภายนอก (5) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐาน
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ประโยชน์สาธารณะสําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐ หรือ

ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด แล้วแต่กรณี ซึ่งใน

ประกาศฉบับนี้ บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมาย ดังตอ่

ไปนี้ 

ลําดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย

1

การถ่ายภาพบรรยากาศ ภาพถ่ายสําคัญ และในกรณีที่เปน็การบันทึก

ภาพเนื่องจากเป็นผู้โชคดีในการจับรางวัล หรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัด

เลือกให้เข้ารับรางวัลใด ๆ ในการจัดกิจกรรม การร่วมสนุกในกิจกรรม 

งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดอบรม ประชุมสัมมนา ทั้ง

ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย/การปฎิบัติตาม

สัญญา

2

การถ่ายภาพบุคคล (ภาพเดี่ยว) เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม

ทางการตลาดของบริษัทในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม

ช่องทางต่าง ๆ 

ความยินยอม/การปฎิบัติ

ตามสัญญา

3

การควบคุมการเข้าอาคารและสถานที่การจัดกิจกรรม เพื่อประโยชนใ์น

การรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ผู้รับบริการ พนักงาน ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม อบรม สัมนา และบุคคลอื่นที่เขา้มาภายในอาคารและสถานที่

การจัดกิจกรรม รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้ผู้ที่ไม่

เกี่ยวข้องสามารถเข้าออกเขตหวงห้าม และเพื่อป้องกัน ปกป้องและ/

หรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความปลอดภัยรวมถึงใช้ในการ

สอบสวนเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย

4

เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน 

หรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ 

การบันทึกอุณหภูมิ และประวัติการเดินทางของท่าน

ป้องกันหรือระงับอันตราย

ต่อชีวิต ร่ายกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล/เพื่อ

ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย/การปฏิบัติตาม

กฎหมาย

5

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ หรือการใช้สิทธิ

ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ การดําเนินคดี ตลอดจนการดําเนิน

การเพื่อบังคับคดี 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย

6

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งใน และต่างประเทศที่

ใช้บังคับ และเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอํานาจหน้าที่

ตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คําสั่งศาล คําสั่งของ

หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลบริษัท หรือพนักงานเจ้า

หน้าที่ผู้มีอํานาจ รวมถึงการดําเนินการที่เกี่ยวกับกระบวนการทาง

กฎหมาย หรือการดําเนินคดี

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ข้อ 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะกําหนดให้ผู้ที่ได้

รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่

จําเป็นเท่านั้น และดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

ซึ่งบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือองค์กร ดังต่อไปนี้  

1) บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตัวแทน คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใด ที่บริษัทมีนิติ

สัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบอํานาจ 

ผู้รับมอบอํานาจช่วง ชา่งภาพ ที่ปรึกษาของบริษัท และอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึง

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจชว่ง ที่

ปรึกษาของบริษัท และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งมีความจําเปน็อย่างสมเหตุสมผลที่ต้องเปดิเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ต้องการใช้บริการของ

บริษัท 

2) ผู้ให้บริการสําหรับการดําเนินการใด ๆ เช่น ผู้รับจ้างที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดําเนินการจัดงาน และจัด

กิจกรรมต่าง ๆ และบุคคลอื่นใดที่จําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูล เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการ

ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้

3) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน

อัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เชน่ พนักงานสอบสวน 

อัยการ เป็นตน้ และอาจมีการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหนา้ที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ใน

การดําเนินคดีของบริษัทด้วย 

ข้อ 4.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 4.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลสว่นบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จําเป็น และตามสมควร เพื่อปฏิบัติตาม

หน้าที่ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในเอกสารนี้ เว้นแต่ กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการ

เก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน จะเก็บรักษา

ข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมาย

ทั่วไปสูงสุด 10 ปี)  ซึ่งบริษัทจะดําเนินการลบ ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลของท่าน

กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกิน

ความจําเปน็ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลนั้น 

 4.2 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กําหนดแลว้ บริษัทจะดําเนินการลบ ทําลาย ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเปน็ข้อมูลที่

ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้บางส่วนเท่าที่จําเป็นสําหรับบันทึก

ประวัติการใช้สิทธิของท่าน และเพื่อให้บริษัทสามารถ ตรวจสอบ หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อตอบสนองต่อ

คําขอของท่านได้ในอนาคต  
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 4.3 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุข้างต้น หากจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน หรือหนว่ยงานของรัฐที่มีอํานาจผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิดหรือ

การประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน และเพื่อประกอบการดําเนินคดี เป็นตน้ 

ข้อ 5.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 5.1 บริษัท เคารพสิทธสิว่นบุคคลของท่าน และเปิดโอกาสใหท้่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธี

การที่บริษัทใช้ติดต่อท่าน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อ

คุณภาพของข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการ

ดําเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของบริษัทโดยส่งคําขอให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่อง

ทางที่บริษัทกําหนด นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดําเนินการ ดัง

ต่อไปนี้ 

1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน      (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้

บังคับหรือหลังจากนั้น)  ทา่นมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาทีข่้อมูลส่วน

บุคคลของท่านอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไมส่่ง

ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่มี

ข้อจํากัดสิทธินั้นโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ      ไม่สามารถถอนความยินยอมได้ หรือมีสัญญา

ระหว่างท่านกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ หรืออาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ได้ 

 ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจสง่ผลกระทบตอ่ท่าน จากการใช้บริการต่าง ๆ เช่น ท่านจะ

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น หรือข้อเสนอใหม่ ๆ ไม่ไดร้ับบริการที่สอดคล้องกับความตอ้งการของท่าน 

หรือไม่ไดร้ับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เปน็ต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถาม

ถึงผลกระทบก่อนใช้สิทธิขอถอนความยินยอม 

2) สิทธิขอเข้าถึงขอ้มูล: ทา่นมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ

บริษัท และขอให้บริษัททําสําเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านตาม

กฎหมาย หรือคําสั่งของศาล หรือกรณีที่คําขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทํา

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่

ทํางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวม

ทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลอื่นเมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือ
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โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่

สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค 

 ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท 

หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจําเป็นต้องประมวลผล เพื่อให้ท่านสามารถใชบ้ริการของบริษัทได้ตามความ

ประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของ

ท่านก่อนใช้บริการ หรือเป็นข้อมูลสว่นบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายกําหนด 

4) สิทธิขอคัดค้าน: ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ 

หากประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทําขึ้นเพื่อการดําเนินงานที่จําเป็นภายใต้ประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ

คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดําเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่าน

ยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัท

สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสําคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็น

ไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอ่สู้ในการฟ้องร้องตาม

กฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

 นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท ําขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

หรือสถิติ 

5) สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านถูกประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจําเป็นใน

การเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อบริษัทเห็นว่าสามารถ

ปฏิบัติตามที่ท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่

บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้านของ

ท่าน หรือกรณีอื่นใด ที่บริษัทหมดความจําเปน็และต้องลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลแทน 

7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับภาพ 

บริษัทจะทําการแก้ไขเฉพาะรายการข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพของท่านเพื่อให้ถูกต้อง ตามความจําเป็น

ของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายและในกรณีที่การดําเนินการตามคําขอก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายบริษัท

อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากท่าน 

ทั้งนี้ หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้แก้ไข 

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้นได้ โดยในกรณีบริษัทมีเหตุให้ปฏิเสธ

คําร้องขอของท่าน บริษัทจะจัดทําบันทึกการปฏิเสธคําขอ พร้อมด้วยเหตุผลไว้เปน็หลักฐานด้วย 
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8) สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทําในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 5.2 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้กล่าวข้างตน้ จะต้องกระทําเป็นลายลักษณ์

อั กษรผ่ านทางร ะบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ งบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ขึ้ น ใน เ ว็ บ ไซต์ w w w . s pv i . co . t h | 

www.istudiobyspvi.com  ตามขั้นตอนของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดําเนินการ

ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ดี บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ

คําขอของท่านในกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย หรือบริษัทจะไมส่ามารถปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ หรือมี

ผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเป็นการปฏิเสธตามคําสั่งศาล หรือหากบริษัทดําเนินการตาม

คําขอของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยบริษัทจะ

ดําเนินการบันทึกคําร้องขอ ตรวจสอบ และตอบกลับคําร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาอันสมควรทั้งนี้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินการตามที่ท่านร้องขอในอัตราที่บริษัท

กําหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินการตามทีท่่านร้องขอในอัตรา

ที่บริษัทกําหนด 

 5.3 ในบางสถานการณ์บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนการใช้สิทธิเพื่อความ

ปลอดภัยของท่านเอง โดยบางครั้งอาจเกิดข้อจํากัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ ซึ่งบริษัทจะทําการ

ชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ 

 5.4 หากเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัททําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบัติ

ตามสัญญา หรือฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมี

สิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของทา่นในกรณีที่ท่านใช้สิทธิโต้แย้ง หรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ที่เกี่ยวกับท่าน และขอให้ดําเนินการลบ หรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านได้ รวมถึงบริษัทอาจ

ปฏิเสธที่จะดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน หากบริษัทมีความจําเป็นที่จะตอ้งเก็บข้อมูลต่อไป เพื่อการกระ

ทําการ ดังต่อไปนี ้

1) เพื่อทํารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อการจัดหา

สินค้า หรือบริการตามที่ท่านร้องขอ หรือดําเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพันธ์

ทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน 

2) เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการกลั่นแกล้ง การ

ฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือการกระทําผิดกฎหมาย หรือฟ้องร้องดําเนินคดีกับบุคคลที่ต้องรับผิด

ชอบต่อการกระทําดังกล่าว 

3) เพื่อตรวจสอบการทํางานของบริการ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

4) เพื่อทําการศึกษาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงประวัติ เชิงสถิติโดยทั่วไป หรือโดยผู้ชํานาญการ เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลนั้นจะทําให้ไม่สามารถบรรลุ หรือขัดขวางการบรรลุ

ผลสําเร็จในการศึกษาวิจัยอย่างมีนัยสําคัญ  
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5) เพื่อใช้เป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับบริษัท และสอดคล้องกับบริบทที่ท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไว้แตแ่รก 

6) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 5.5 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีสิทธิที่จะขอรับและติดสัญลักษณ์ “ห้ามถ่ายภาพ

บุคคล” ตลอดการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าด้วยลักษณะการจัดกิจกรรมอาจมีการถ่าย

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ซึ่งแม้ท่านขอรับสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม ก็อาจปรากฎภาพของท่านเป็นส่วน

ประกอบของภาพได้ ดังนั้นหากท่านไม่ประสงค์จะถูกบันทึกภาพ หรือวีดีทัศน์ ท่านสามารถจะแจ้งต่อบริษัท

เพื่อปฏิเสธขณะที่บริษัทกําลังบันทึกภาพ หรือหลีกเลื่ยงบริเวณที่บันทึกภาพ หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมขณะมี

การบันทึกภาพ หรือวิดีทัศน์  

 5.6 บริษัทจําเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่า การขอใช้สิทธิของท่านบางประการ อาจเกิดข้อจํากัด ในกรณีที่

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อบริษัทในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และการรักษา

ความปลอดภัยของบริษัทและบริเวณรอบขา้ง ทรัพย์สินของบริษัท ความปลอดภัยในบริเวณกิจกรรม ความ

ปลอดภัยของตัวท่านเอง ผู้เข้าติดต่อและเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ  

ข้อ 6. ช่องทางการติดต่อบริษัท  

 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหนา้ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 1213/58-59 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขต

วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เบอร์โทร (66) 2559-2901-10 อีเมล: mkt@spvi.co.th 

ข้อ 7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวที่จะมีผลบังคับใช ้ ณ 

เวลาที่ได้เผยแพร่ต่อไปโดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหนา้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านประกาศความเป็นส่วน

ตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือใช้บริการจากบริษัท หรือเว็บไซต์ของบริษัท
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